
 

 

 

Expanderande universum        

Den amerikanska serieindustrins superhjälteuniversum 

och islam 

Johan Åberg 

 

Umeå universitet Vt 2014 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 

Uppsats i religionsvetenskap med didaktisk inriktning, 15 hp, påbyggnadskurs 

Religionsvetenskap    

Handledare: Niclas Lindström   



2 

 



3 

 

Abstract 
 

This study examines how the American comic book industry’s output is 

addressing the issue of Islam and in which manner the portrayal of Islam in the 

great American comic book universes have changed since 2001. The comic 

books are examined from the postcolonial perspective as formulated by Chandra 

Mohanty and the power and resistance-perspective as formulated by Michel 

Foucault. Examination of the comic books reveals far greater focus on universal 

values, orthopraxy and inclusive perspectives than it does on dogmatic 

teachings, orthodoxy and sectarianism while at the same time partly relying on 

generalizations and archetypes concerning Islam. To change the power balance 

requires what I call intervention from the objective, that is to say that ambiguity 

regarding Muslim characters has to be eliminated by the narrative. This reveals 

the prominence of the so-called white assistance fantasy in superhero fiction. 

 

Keywords: Islam, comics, graphic novels, ethnicity, superheroes, power, 

identity 

 

Den här studien granskar hur den amerikanska serieindustrins produktion 

bemöter ämnet islam och hur porträtteringen av islam i de stora amerikanska 

serieuniversumen förändrats sedan år 2001. Serietidningarna granskas genom 

det postkoloniala perspektivet formulerat av Chandra Mohanty och makt- och 

motståndsperspektivet av Michel Foucault. Granskning av serierna avslöjar 

långt större fokus på universella värden, ortopraxi och inkluderande perspektiv 

än dogmatiska läror, ortodoxi och sekterism samtidigt som man delvis förlitar 

sig på generaliseringar och arketyper rörande islam. För att ändra på 

maktbalansen behövs det ofta vad jag kallar intervention från det objektiva, det 

vill säga att tvetydighet om muslimska protagonister måste raderas av 

narrativet. Detta avslöjar den framträdande företeelsen av så kallade vit 

assistans-fantasier inom superhjältefiktion. 

 

Nyckelord: islam, serier, grafiska romaner, etnicitet, superhjältar, makt, 

identitet 
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1. Inledning 

Året är 2010. Det är i Texas, på ett toppmöte rörande entreprenörskap. Vid podiet står 

president Barack Obama. Mötets avsikt är att diskutera hur man kan fördjupa banden mellan 

entreprenörer och affärsmän i de Förenta Staterna och muslimska kommuniteter över hela 

världen. Mitt i talet om brobyggande passar president Obama på att kommendera Dr. Naif Al-

Mutawa, skaparen av serietidningen The 99, för att dennes serie som fantasifullt förmedlar 

islams positiva sidor, har fångat ungdomars intresse. Obama nämner också hur Batman och 

Superman, två av de största amerikanska superhjältarna, har sträckt ut en hand till 

karaktärerna i the 99 och därmed startat en framgångsrik dialog med sina muslimska 

motsvarigheter.
1
 Det är minst sagt ovanligt att en amerikansk president slänger in ett gott ord 

för en serietidning. En gång för alla kan det konstateras att seriemediet har gjort en klassresa 

från flick- och pojkrummet till storpolitiken. 

 

Det akademiska studiet av serietidningar och religion kan vid första anblicken framstå som en 

svårmotiverad kombination. Jag påstår istället att studiet av serietidningar och seriefigurers 

interaktion med religion bör vara akademiskt uppenbar. Om inte annat är president Obamas 

omnämnande av händelserna i seriernas värld en fingervisning på att det sker intressanta och 

kanske till och med socialt relevanta saker i seriemediet. Serier är ett visuellt medium där 

genrefiktion tillåts utforska tematik som t.ex. filmmediet och tv-spel sällan närmar sig. 

Kanske är det seriers relativt korta produktionstider och låga antal medverkande som tillåter 

serier att reagera på tidsandan snabbare än filmer och spel som kan vara långa 

skapelseprocesser. För den som läst den amerikanske journalisten Sean Howes (i skrivande 

stund nyutkomna) Marvel Comics: The Untold Story står det också tydligt att den 

amerikanska serieindustrin, som i princip är synonym med superhjälteserier, aldrig har varit 

sen att nappa på trender och sociala rörelser i sin strävan efter en bredare läsekrets. Det 

framgår dock i samma bok att begränsningar och konservativt tänkande också alltjämt varit 

närvarande och hindrat större framgångar för serier med uttalade socialt viktiga budskap.  

En annan fördel serier har haft i utforskandet av idéer, gudavärldar och metafysik är att det 

historiskt sett har krävts ett mindre lands BNP för att i film matcha det en serietecknare med 

bra färgläggning kunnat producera på en arbetsdag. Det är först idag som filmer börjat komma 

ikapp teknologiskt och kanske därför serievärldens bländverk kan nå en bredare publik på den 

                                                 
1
Vita Huset. April 26, 2010. ”Presidential Summit on Entrepreneurship” http://www.whitehouse.gov/photos-and-

video/video/presidential-summit-entrepreneurship Hämtad: 2014-07-25  
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vita duken, om än i en mer bearbetad och politisk korrekt form där kanterna filats ned 

avsevärt. Trots att seriemediets figurer och genrehopkok har börjat erövra andra, idag 

populärare medium och trots att seriemediet i sig självt gjort en klassresa kan serier 

fortfarande beskrivas som en nischprodukt med en åldrande skara entusiaster som publik. 

Denna undanskymda status har dock haft en positiv bieffekt då den tillåtit ostört utforskande 

av esoteriska idéströmningar och kontroversiella frågor. Ofta är det kontroversiella eller 

utmanande innehållet redan publicerat då varningsklockorna ringer för företagsledningen. 

 

Utöver dessa socialt relevanta och aktuella anledningar att fördjupa sig i ämnet finns det i 

seriemediet en esoterisk koppling till religionsämnet som sällan utforskas: det potenta bild- 

och symbolspråket. Utan läsarens fantasi och aktiva deltagande är serietidningen bara en 

samling bilder. Med aktivt deltagande blir en välkonstruerad serie en uppslukande upplevelse 

och kanske till och med en slags rituell meditation på seriens tematik. För att parafrasera 

serieskaparen G. Willow Wilson: serier kombinerar det ideografiska (ord) och det syntetiska 

(bild). Tillsammans kan dessa två sorters symbolism återskapa den andliga upplevelsen som 

enligt perennialistfilosofen René Guénon (1886-1951) en gång var central för överförandet av 

högre kunskap.
2
   

 

Min egen relation till serier av alla slag är livslång. Objektiviteten riskerar att falleras av det 

faktum att jag på ett hemmablint sätt tenderar att försvara seriemediets kvalitéer och relevans. 

Den inom amerikanska serier dominerande genren superhjältar ser jag som ett uttryck med 

särskilda spelregler som är svåra att förklara för den oinitierade och om jag misslyckas att 

förmedla dessa spelregler och förhållningssätt objektivt är det just hemmablindheten som gör 

sig påmind. När det gäller islam och den konkreta verkligheten muslimer vistas i är jag även 

där en relativ nybörjare. Det är ett lustigt ämnesval för en uppsats, egentligen, att från ett 

västerländskt präglat perspektiv beskriva nästan exklusivt västerländska porträtteringar av 

kulturer jag först och främst kommit i kontakt med genom läsning i min utbildning som 

religionslärare för gymnasiet och förströelse. Denna olyckliga kombination säljer troligtvis 

inte någon läsare på min expertis, men förhoppningsvis lyckas jag sanera mig från allt för 

mycket bias. Innan vi går vidare kan jag alltså bekräfta att jag, trots mina försök att vara 

objektiv och kritisk, är välvilligt inställd till serietidningar, superhjältar, muslimer och 

                                                 
2
 Lewis, David A. (2010). Graven Images. New York: The Continuum international publishing group., s.250 
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muslimer i superhjälteserier men betraktar det hela geografiskt och ofta kulturellt avlägsen 

från både Amerika och islam. 

 

1.1 Syfte och hypotes 
Syftet med denna uppsats är att ge en överblick av den amerikanska serieindustrins 

behandling av muslimskt religiösa och kulturella teman i serieprodukter avsedda för 

masskonsumtion men även att analysera detta innehåll från Foucaults makt/motståndsteori 

och Chandra Mohantys identitetsperspektiv. Det finns många frågor som behöver uppföljning 

för att en rättvis och produktiv diskussion ska kunna föras om serietidningarnas bemötande av 

religiös tematik. Exempelvis: vad säger egentligen serierna om islam och muslimer? För att 

kunna besvara denna fråga behövs också en balanserad syn på seriemediets historiska och 

nuvarande relation till ämnet. Någon måste helt enkelt sätta sig ner och läsa serietidningarna 

istället för att samla nyhetsrubriker. 

 

Min hypotes är att amerikanska superhjälteserier efter elfte september 2001 blivit mer 

diversifierade och intresserade av ämnet islam men samtidigt präglas av stereotypa 

porträtteringar av islam främst komponerade av icke-muslimer. Superhjälteserier är enligt mig 

en genre som i större grad utforskar frågor om identitet (etnicitet och religion, genus) och 

maktstrukturer än annan genrefiktion avsedd för underhållning och masskonsumtion. Det sker 

enligt min mening i seriemediet en intressant syntes av Zeitgeist och traditionell eskapism. 

 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur har muslimsk religiositet framställts i Marvel och DC Comics serieuniversum?  

2. Vilka särskilda tendenser har tecknare för Marvel och DC Comics visat prov då det 

gäller den visuella representationen av muslimska karaktärer och hur relaterar dessa 

till Mohantys teorier om den andre? 

3. Hur har bilden av islam förändrats inom Marvel och DCs serieuniversum sedan år 

2001? 

4. Vad kan en analys av makt/motstånd och identitet säga oss om seriernas innehåll 

beträffande islam och muslimer? 

 

1.3 Metod och material 
Analysen av serietidningar sker på följande vis: Serier med muslimskt innehåll samlas in, 

läses och innehållet rörande islam och muslimer sammanfattas. Därefter kommenteras 
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innehållet genom både Mohantys identitetsperspektiv och Foucaults makt/motståndsteori för 

att kunna ge en kritisk bild av vad seriernas innehåll säger om islam och muslimer. 

Information kompletteras genom artiklar och material som ger kort bakgrundsinformation, 

men serieskaparnas intentioner är sekundära till analysens slutsatser. 

 

Utbudet av akademiskt material för ämnet i fråga är knappt. Därför blir detta lite av en 

pilotstudie. Journalistiken rörande serietidningar lider av denna dikotomi: antingen är de 

skrivna av partiska entusiaster eller så är de skrivna av för seriemediet oinitierade journalister. 

Båda utgår oftast från serieförlagens egen PR och sammanfattningar. Seriemedia har alltid 

rekryterat nya kreatörer delvis från sin egen publik. Gränsen mellan fanatiker, seriejournalist, 

serieevangelist och serieskapare är flytande och överlappande. Därför ligger 

nyhetsrapporteringen inom serier närmare Fanzine-aktivitet än journalistik eller kritiskt 

granskande. G. Willow Wilson är ett exempel. Hon förekommer som akademisk skribent i 

essäsamlingen Graven Images som jag använder mig av i denna uppsats. Senare förekommer 

hon som serieskapare i Marvel Comics nya serie Ms. Marvel, en av serietidningarna denna 

uppsats granskar. Kommunikation har alltid existerat mellan seriernas skapare och dess läsare 

på brevsidor i serietidningarna, fan-pressen och senare internet. Serieförlagen har ofta 

förespråkat öppen dialog med sina läsare och många serieskapare gör sig tillgängliga för 

feedback och interaktion på diverse internetforum. Kritiskt granskande är sällsynt. Därför 

kommer många av artiklarna jag använder mig av som källor vara skrivna ifrån det partiska 

perspektivet. Detta innebär att bakgrundsinformationen som återges kan vara tendentiös. 

 

Graven Images: Religion in Comic Books and Graphic Novels av A. David Lewis och 

Christine Hoff Kraemer är den enda explicit akademiska uppsatssamlingen om religion i 

serietidningar som jag kunnat finna. Som källa för Marvel Comics långa historia har jag valt 

Sean Howes koncisa och opartiska Marvel Comics: The Untold Story, som är en av få böcker 

som beskriver det amerikanska serieförlaget Marvel Comics historia på ett objektivt sätt då 

den tar upp för företaget mindre smickrande delar av dess tillblivelse och historia. 

 

Utöver litteraturen om serier har jag gjort ett urval av för ämnet relevanta serier att läsa och 

granska. Totalt 57 serietidningar: DC Comics och Teshkeel Entertainment groups Justice 

League of America – the 99 #1-6. Marvel Comics Ms. Marvel vol. 4 #1-6. Legendary Comics 

Holy Terror, Marvel Comics Captain Britain and the MI13 #1-16, DC Comics Green Lantern 

v.5 #0, #13-20, Marvel Comics The Crew #1-7, Marvel Comics The Truth: Red, White & 
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Black #1-7, Marvel Comics New X-Men #133, DC Comics Detective Comics Annual #12, DC 

Comics Batman Annual #28, DC/Wildstorm Comics Authority: Revolution #1-12. Urvalet har 

gjorts av mig, i egenskap som långvarig och högaktiv seriekonsument och följare av 

nyhetsmedia, både inom- och utanför seriebranschen. 

 

Seriernas innehåll beträffande islam och muslimer har jag analyserat i två olika perspektiv: 

Makt/motstånd från Michel Foucaults Sexualitetens Historia I och identitet som Chandra 

Talpade Mohanty beskriver den i sin essä ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och 

kolonial diskurs”. Jag vidrör också i min analys vid Edward W. Saids Orientalism för att rama in 

äldre avbildningar inom serier. Metodiken går ut på att sammanfatta relevanta passager av 

serierna som kan tolkas genom Mohanty och Foucaults teorier som jag anser är relevanta då man 

diskuterar minoritetsporträtteringar och sociala hierarkier. Foucaults teori försöker jag använda på 

muslimer som grupp där jag försöker fokusera Mohantys perspektiv på individen, men där tillfälle 

finns försöker jag applicera teorierna där de kan producera intressanta frågeställningar om både 

makt och identitet. Analysen används på ett antal olika nivåer; författarens intentioner, den fiktiva 

karaktärens tankar och narrativets implikationer. 

 

1.4 Avgränsningar 
De två serieförlagen som granskas är industriledarna Marvel Comics och DC Comics, vars 

utbud är synonymt med superhjälteserier. Det är också Marvel Comics och DC Comics 

karaktärer som dominerat nyheterna det senaste decenniet. Seriemediet har skapat rubriker de 

senaste åren med allt fler karaktärer avsedda att inkludera minoriteter men utöver rubriker 

finns det inte i media eller akademiskt något större utbud av djupare granskning av seriernas 

faktiska innehåll, som väldigt ofta skiljer sig från serieförlagens egen PR, marknadsföring och 

medias tolkning av händelserna i serierna. Dessa serier brukar i min mening falla under den 

godtyckliga fanan fulkultur. Så kallade finkulturella serier brukar motta förhållandevis riklig 

granskning i jämförelse. Därför har jag valt att granska serieindustrins mittfåra: de populära 

superhjälteserierna. Serierna som analyserats har valts ut på grund av att de innehåller 

muslimska karaktärer. Urvalet har gjorts med hjälp av diverse Google-sökningar för att 

komplettera min egen förkunskap i ämnet och är så vitt jag vet heltäckande för ämnet och den 

valda avgränsningen. 

 

Mer specifikt kommer jag att avgränsa mig till Marvel Comics och DC Comics 

serieproduktion som ingår i deras expansiva serieuniversum. Vad termen serieuniversum 



13 

 

innebär förklaras nedan. Utanför dessa sammanhang har det hänt en del rörande serier och 

islam, inte minst den fransk-iranske Marjane Satrapis Persepolis som handlar om livet i Iran 

efter revolutionen och Dr. Naif Al-Mutawas the 99, en superhjälteserie skapad som positiv 

förebild för unga muslimer. Jag är medveten om dessa seriers innebörd men de faller 

dessvärre utanför min avgränsning. Däremot kommer jag att avhandla specialprojektet där Dr. 

Naif Al-Mutawas the 99 möter DC Comics the Justice League of America, då den faller 

innanför min avgränsning. Frank Millers Holy Terror är också en serie jag har valt att granska 

då den började sin existens som en Batman-serie för DC Comics innan den hamnade hos 

Legendary Comics med en originalkaraktär skapad av Frank Miller i huvudrollen. 

 

Avgränsningen till den amerikanska superhjälteserien kan för en svensk serieläsare verka lite 

egendomlig. I USA utgör superhjälteserien vad som klassas som the mainstream.
3
 I Sverige 

utgörs den centrala fåran serier av humorstrippar som Rocky och the Far Side eller barnserier 

som Kalle Anka & Co och Bamse. Amerikanska superhjälteserier har också i dagsläget väldigt 

goda chanser att nå en global publik med digitala distributionsmedel och Hollywoods aldrig 

sinande storfilmer innehållande superhjältar. I Sverige har superhjälteserier inte sålt särskilt 

bra sedan 90-talet, något som jag tror beror på att de som är intresserade hellre direkt blickar 

åt USAs omfångsrika serieutgivning. Serietidningarna jag valt att analysera avgränsas till alla 

signifikanta framträdanden av muslimska karaktärer mellan januari 2001 och juni 2014. 

 

1.5 Teori 
Denna uppsats kommer att granska och analysera innehållet i de valda serierna ifrån två olika 

perspektiv rörande makt/motstånd och identitet.  

 

För att analysera makt och motstånd använder jag Michel Foucaults makt/motståndsteori från 

hans bok Sexualitetens historia (1980-1987). Enligt denna bok är makt en eller flera icke-

subjektiva och målinriktade strukturer och diskurser. Enligt Foucault är makt en kontextuell 

process som kontinuerligt förändras i ett växelspel av rörliga och ojämlika relationer.
4
 Makt 

genomsyrar alla relationer och hela samhället. Makt är inget som någon kan ha eller sakna, 

utan makt är något som görs i detta växelspel. Subjektets personliga målsättningar styr inte 

                                                 
3
 Sava, Oliver. December 10, 2013. ”The best mainstream and superhero comics of 2013” 

http://www.avclub.com/article/the-best-mainstream-and-superhero-comics-of-2013-200604 
4
 Foucault, Michel. (2002) Sexualitetens historia 1. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.s.104 
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över maktstrukturernas målsättningar.
5
 Makt möts av motstånd i olika former. Makt och 

motstånd är ömsesidigt beroende. Dessa motståndspunkter, vare sig de är subtila eller 

medvetna, är enligt Foucault inte heller de statiska. Det evigt formande och omformande 

motståndet skapar klyftor i samhället som skapar grupperingar. Kritik mot Foucaults 

makt/motståndsteori tenderar att angripa Foucaults strikta socialkonstruktivistiska världssyn. 

Den kände filosofen Jürgen Habermas menade att Foucaults normkritik utgår från implicita 

normer och således utgör en slags ”krypto-normativism”. Enligt Habermas förlitar sig 

Foucault på de upplysningsidéer han i sin verksamhet ämnar dekonstruera.
6
 Foucault 

kritiseras även för att vara negativ då han i sin normkritik aldrig föreslår några positiva 

lösningar på de problem han pekar på.
7
 

 

Den postkoloniala teorin rörande Den Andre är inspirerad av Edward W. Saids Orientalism 

som i sin bok Orientalism (1978) skrev om ett begrepp som historiskt använts för att motivera 

västerlandets ockupation av länder i Öst. Enkelt sammanfattat är Orienten enligt Edward W. 

Said en västerländsk konstruktion ämnad att sammanfatta och generalisera en vid skara olika 

kulturer i Mellanöstern, Indien och Ostasien under en gemensam egenskap av att vara västs 

motsatsbild. Väst är väst och öst är öst och de två skall aldrig mötas. Orientalismens påverkan 

enligt Said så omfattande att styrande eliter i de områden som faller under termen orienten 

internaliserat västs romantiserade bild av orienten.
8
 Postkolonialistisk litteratur har bland sina 

målsättningar att ge en röst åt de koloniserade och att diversifiera dessa röster. Saids kritik 

mot orientalismen är en sorts postkolonial teori. I ett samtal om islam inom västerländsk 

litteratur eller fiktion är Saids kritik ett användbart redskap.  

 

Den Andre är en term som härstammar från Sigmund Freuds psykoanalytiska teori att 

människan definierar sig själv efter vem den inte är, alltså Den Andre. Från det postkoloniala 

perspektivet kan vi få inblick i hur att vara klassad som Den Andre påverkar människan. Den 

postkoloniala teori som används rörande dikotomin vi/de andra/Den Andre är Chandra 

Talpade Mohantys från dennes ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial 

diskurs” ur Globaliseringens kulturer. Essän sätter västerländsk feminism i ett postkolonialt 

perspektiv. Kvinnor i tredje världen har i detta synsätt klassats som en homogen grupp där 

                                                 
5
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6
 Habermas, Jürgen. (1986) ”Taking Aim at the Heart of the Present” ur Hoy, David (red): Foucault: A critical 

reader. Oxford: Blackwell Publishers. s. 152 
7
 Taylor, Dianna. (2011) Michel Foucault: Key Concepts. New York: Acumen. s. 2-3 

8
 Said, Edward W. (1979). Orientalism. Stockholm: Ordfront. s. 97 
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man inte tillämpar ett intersektionalistiskt perspektiv utan antar att denna homogeniserade 

grupp har samma behov som kvinnor i Väst. Mohanty menar att detta är en form av 

kolonisering i och med att det västerländska perspektivet dominerar diskursen och förtrycker 

heterogena identiteter. Västerländska feministiska intressen tolkar och omformar information 

om kvinnor i tredje världen.
9
 Enligt Mohanty råder detta synsätt inte bara inom feminismen 

utan samtliga diskurser som använder sig själva som referensram.
10

 Det finns en 

representation av västerländska kvinnan som förtryckt på grund av könsskillnader. Den 

förtryckta kvinnan i tredje världen har utöver detta förtryck också vad Mohanty kallar ”tredje 

världens olikhet”, där kvinnor i tredje världen får utgöra den underutvecklade motpolen till 

västvärldens utvecklade kvinnor.
11

 Postkolonialismen menar att kvinnor från tredje världen 

ska komma till tals istället för att gruppen som generaliserat dem ska tala för dem. Mohantys 

utgångsläge är kritiskt mot kapitalism och så kallad neoliberal globalisering och ska förstås i 

den kontexten. Mohanty har kritiserats för att i sin epistemologiska position ägna sig åt att allt 

för mycket förfäkta förtryckta gruppers upplevelser.  Dessa upplevelser kan i sin tur, enligt 

denna kritisk, inte förstås av västerländska feminister som då inte kan uttala sig om tredje 

världens kvinnor utan att anta en kulturimperialistisk ståndpunkt.
12

 

 

 

1.6 Tidigare forskning 
Det finns en jämförelsevis obefintlig mängd forskning om islam och amerikanska 

superhjälteserier. Det finns mer forskning om serier och religion i allmänhet, där först och 

främst Judisk, Kristen eller postmodern religiositet i serier granskas.  

 

Martin Lunds doktorsavhandling Rethinking the Jewish-comics connection analyserar 

antagandet att superhjälteserier är en judisk skapelse och menar att amerikansk 

smältdegelkultur är långt viktigare för seriers utveckling än specifikt judiska idéer, trots att en 

majoritet av skaparna till de stora superhjältarna är av judisk härkomst. 

 

Rabbi Cary A. Friedmans Wisdom from the Batcave handlar om ”universella sanningar som 

definierar Batman-figurens själ”. Friedman behandlar i denna bok Batman från perspektivet 

                                                 
9
 Mohanty, Chandra Talpade. (2011) ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs” ur 

Eriksson Chatarina, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red): Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Bokförlaget Nya Doxa. s. 52 
10

 Mohanty, s.195 
11

 Mohanty, s.307-308 
12

 Nagel, Mechthild. (2004) ”Chandra Talpade Mohanty Review” ur Wagadu Volume 1, s. 1. 
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att en superhjälte utan krafter är det bästa exemplet på spirituellt självrealiserande. Friedman 

har i boken inget personligt intresse av att förklara Batmankaraktären som judisk som sin 

skapare Bob Kane, utan använder karaktären för att diskutera vad Friedman menar är 

universella sanningar. 

 

Luce Program in Scripture and literary arts vid Boston University hade en konferens rörande 

serier och religion år 2008. A David Lewis och Christine Hogg Kraemer, båda filosofie 

doktorer i Religion och Litteratur vid Boston University har sammanställt en samling 

akademiska essäer under titeln Graven Images: Religion in Comic Books and Graphic Novels 

som utkom år 2010 från The Continuum International Publishing group, New York. Detta är 

en av få moderna akademiska böcker som behandlat mötet mellan religion och serietidningar 

och är därför en av de få akademiska källor jag förlitat mig på i denna uppsats. 

 

Om kristendomen och amerikanska serier finns det betydligt mer material än om amerikanska 

serier och islam. Några exempel på detta är G. St. John Stott vid Arab American University i 

Jenin som i sin essä ”Gold Plates, Inked Pages: The Auhtority of the Graphic Novel” om 

mormonism och serier. Anne Blankenship vid University of North Carolina at Chapel Hill 

diskuterar i sin essä “Catholic American Citizenship: Prescriptions for Children from Treasure 

Chest of Fun and Fact (1946-63)” amerikansk katolicism och serier.  

 

Emily Ronald vid Boston University granskar i sin essä “Present Gods, Absent Believers in 

Sandman” serien Sandmans bemötande av ortodoxi och ortopraxi. Ronalds konklusioner i 

denna essä är kanske den enda essä jag hittat som verkligen går in på hur religion och serier 

samspelar i DC Comics och utgör därför grunden i denna uppsats beskrivning av det 

nuvarande läget för religion i ett större superhjälteuniversum.
13

 

 

1.7 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad i fem delar. Del ett börjar med min inledning där jag förklarar 

varför ämnet är högaktuellt. Efter att jag förklarat syfte, hypotes och frågeställningar rörande 

ämnet islam och amerikanska superhjälteserier och presenterat Foucaults 

makt/motståndsperspektiv och Mohantys identitetsperspektiv i teoridelen går jag in på vilken 

metod och vilket material jag ska granska under rubriken metod och material. I del två 
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förklarar jag med den i serietidningar oinvigde lekmannen som målgrupp hur de stora 

amerikanska serieuniversumen är upplagda och hur religion och serier samspelat historiskt. I 

del tre granskar jag samtliga serier jag listat i metod-delen samt analysmodellerna jag 

använder på dem. För varje vald serie eller rubrik redovisar jag det innehåll som rör 

uppsatsen, det vill säga hur ämnet islam berörs. Övrig handling anges endast om kontext är 

nödvändigt. Utöver seriernas manusinnehåll granskar jag också seriernas visuella gestaltning 

på ett tydligt sätt. Målet med granskningen är att få en klar bild av vad serierna innehåller och 

några bakomliggande fakta och insikter i kreatörernas intentioner. Efter varje serieanalys 

inkluderar jag ett diskuterande avsnitt om makt/motstånd och identitet där jag bedömt det 

applicerbart. 

 

I diskussionsdelen sammanställer jag intrycket som samtliga serier har gett och vilka 

slutsatser man kan dra av innehållet beträffande porträtteringen av islam. I diskussionsdelen 

har jag en underrubrik där jag översiktligt sammanfattar analyserna av seriernas innehåll efter 

Foucaults makt och motstånds-perspektiv och en underrubrik där jag sammanfattar analysen 

av innehållet genom Chandra Mohantys identitetsperspektiv. I slutsatsdelen presenterar jag 

slutligen svaret på frågeställningarna. 
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2. Amerikanska serieuniversum och religion 

2.1 En karta över kollaborativ fiktion 
Marvels Universum kallas det delade fiktiva universum i vilket de flesta serietidningar och 

annan media utgiven av Marvel Entertainment som sedan 2009 en undergrupp av The Walt 

Disney Company. Marvels universum som vi känner det idag skapades av Stan Lee och hans 

medarbetare på 60-talet och är idag enligt journalisten och Marvel-krönikören Sean Howe det 

mest intrikata fiktiva narrativet i världshistorien.
14

 Detta delade narrativ innebär att de fiktiva 

karaktärerna fritt kan röra sig mellan olika titlar och utveckla relationer med varandra. 

Marvels universum är alltså genreöverskridande fiktiv miljö där i skrivande stund över 7000 

karaktärer existerar.
15

 De allra kändaste figurerna från Marvels universum är Spider-Man, 

Hulk, X-Men, Fantastic Four och the Avengers.  

 

DC Comics har också ett eget serieuniversum som fungerar efter samma premisser som 

Marvels Universum. DC Comics har anor från 30-talet, dock har DC vid flera tillfällen tryckt 

på omstartsknappen och har således inte ett lika långt och intrikat pågående narrativ som 

Marvel Comics. DC Comics har grovt uppskattat över 10 000 karaktärer.
16

 De allra kändaste 

figurerna från DCs universum är Superman, Batman, Robin, Wonder Woman, the Flash, 

Green Lantern och the Justice League of America. Superman anses allmänt vara den förste 

superhjälten och början på superhjältegenren. När man talar om superhjälteserier och 

superhjältegenren talar man oftast om Marvel eller DC Comics karaktärer. Faktum är att 

Marvel och DC under en period gemensamt ägde copyrighten på termen ”Superhero” som är 

ett derivat från flaggskeppskaraktären Superman.
17

 

 

Serierna i fråga tillhör inte nödvändigtvis någon särskild genre. Det finns superhjälteserier 

som ligger närmare Science Fiction, spiongenren, komedi, skräck, metafiktion och parodier. I 

dessa stora universum finns också serier som inte är superhjälteserier t.ex. Western- krigs- och 

romantikserier eller den ovan nämnda the Sandman som handlar om drömmarna och gudarnas 

värld. Karaktärer från mytologi, religion, litteratur, konspirationsteorier och annat lånas friskt 
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och mixas med andra. Observanta muslimska superhjältar rör sig i samma serieuniversum 

som karaktärer från det judeo-kristna helvetet, t.ex. Marvels Ghost Rider och Son of Satan 

eller DC Comics the Demon och Lucifer. Denna genre- och idésynkretism och allmänna 

anarki skapar spänningar för religiösa människor: The Comics Code Authority, 

seriebranschens organ för självcensur, förbjöd under en lång tid ämnen som kunde vara 

religiöst stötande, t.ex. demoner, zombies och vampyrer eller religiöst känsligt innehåll.
18

 Allt 

eftersom CCA glidit undan och slutligen avskaffats har serieskapare fyllt sina serier med 

vågat och normkritiskt innehåll. 

 

2.3. Status quo-ifrågasättande superhjältar 
Amerikanska serier är popkultur, ett medium som Wilson menar först och främst hanterar 

Zeitgeist: bilder och filosofi som fångar nuet. Dock finns där en underström av intellektuell 

traditionalism.
19

  Serier associeras av många med ett slags misslynne som tenderat att sticka i 

ögonen på förespråkare av status quo, det vill säga det nuvarande tillståndet. Kraemer och 

Lewis spårar detta misslynne från krim-serierna som provocerade fram serieförlagens 

självcensur på 50-talet till underground-serierna från 60–70-talen till 1980-talets status quo-

ifrågasättande superhjälte. Serier trotsar den gängse uppfattningen att superhjälteserien är ett 

sekulärt medium. Serier och superhjälteserier har enligt Kramer och Lewis en långvarig 

relation till kontroversiella ämnen.
20

 Denna övertygelse att serier kan utforska djupa frågor på 

provokativa sätt är anledningen till att de satte ihop essäsamlingen Graven Images.
21

 

  

2.5 Kreatörer och religion 
Seriemediet och judendomen har en lång, intim koppling. Superhjälten kan utan större 

överdrifter sägas vara en judisk-amerikansk uppfinning. De som skapat de största 

superhjältarna var av judisk härkomst. Jerry Siegel, Joe Shuster, Bob Kane, Stan Lee, Jack 

Kirby, m.fl. skapade mellan 40- och 60-talet idag världskända superhjältar, t.ex. Superman, 

Batman, Captain America, Spider-Man, Hulk, X-Men, Daredevil, Iron Man, Thor och många 

fler. Martin Lund analyserar, i sin avhandling i judaistik vid Lunds universitet, kopplingen 

mellan judendomen och serier och har även ifrågasatt den i sin doktorsavhandling Rethinking 

the Jewish-Comics connection. Oavsett om de judiska serieskaparna hade sin eventuella 
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religion i åtanke då de skapade karaktärerna så har judendomen och kristendomen haft ett 

enormt inflytande på seriemediet och superhjältegenren. Allusioner till kristna begrepp och 

religiösa allegorier var och är vanligt förekommande i amerikanska superhjälteserier, i 

synnerhet karaktären Superman som enligt G. Willow Wilson senare fick mer 

messiasliknande attribut i händerna på kristna eller kristet influerade serieskapare
22

. Det är 

inte ovanligt att en titel på en serietidning har kristna undertoner som Frank Millers 

Daredevil: Born Again eller att en tecknare gör hyllning till Michelangelos Pieta på omslaget 

till en serietidning, t.ex. Jim Starlins The Death of Captain Marvel eller John Byrnes omslag 

till Uncanny X-Men #136. Även postmodern religiositet och ockultism är väl avhandlade 

ämnen: två av serieindustrins populäraste författare, Alan Moore och Grant Morrison är 

rivaliserande kaosmagiker
23

, en löst organiserad och postmodern form av magi som lägger 

emfas på nya, oortodoxa metoder.
24

 

 

Amerikanska serier och islam är en ovanligare och nyare bekantskap. I dagsläget arbetar 

endast ett fåtal öppet muslimska seriekreatörer för Marvel och DC Comics. Bland dessa få 

öppet muslimska inom fältet finns G. Willow Wilson, en amerikansk konvertit. 

 

G. Willow Wilson gör i sin essä ”Machina Ex Deus: Perennialism in Comics” klart att serier 

använder sig av traditionalistisk symbolik parallellt med en djup antiklerikal bias, vilket enligt 

henne kan tyda på att de som skriver serier medvetet eller omedvetet är ute efter att stjäla den 

spirituella elitens ursprungliga tradition.
25

 Wilson argumenterar också för att det existerar en 

tradition i serier som vant hanterar ortodoxa idéer. Wilson menar att många för serier vågade 

idéer kan tas som djupt ortodoxa utanför seriernas sfär, t.ex. Grant Morrisons tes att serier 

fungerar som s.k. hypersigill vars synkretiska symbolensemble influerar själva verkligheten 

på vilken de är baserade. Enkelt sagt, att serier fungerar som besvärjelser eller böner som 

läsaren aktualiserar. Wilson menar att detta togs som revolutionerande inom serier men att 

detta synsätt är djupt ortodoxt ur Perennialismens metafysiska perspektiv 
26

 Kramer och 
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Lewis menar att i ett samhälle där klyftan mellan befolkningen och religiösa institutioner ökar 

bör utforskandet av religion i popkulturella produkter tas på allvar som ett sätt amerikaner 

uttrycker sin religiositet.
27

 

 

2.6 Närvarande gudar, frånvarande troende 
Marvel och DC Comics serieuniversum har under årtiondena ofta inkluderat Judeo-kristna 

element i sina serieuniversum, i synnerhet i skräckserier. Fantastic Four möter Gud i 

skepnaden av Jack Kirby, Fantastic Fours medskapare, i Fantastic Four #511.  Änglar och 

demoner är nästan för vanliga i superhjältegenren för att sammanfatta, men mest märkbart var 

när ängeln Zauriel gick med i DC Comics Justice League of America i JLA #6 från 1997. 

Redan 1940 i More Fun Comics 1940 återupplivar Gud den dödade polisen Jim Corrigan för 

att göra om honom till the Spectre, en hämnare som bestraffar brottslingar med poetiska 

straff. Neil Gaiman har i sin Sandman-svit på 75 nummer gått igenom hela DC Comics 

kosmologi och däri avhandlat gudar, drömmar, himlen, helvetet och religion. ”Mindre” gudar 

och andar förekommer, men det antyds ofta att den riktiga makten i universum, eller i dessa 

fiktiva universum, ligger hos en skapargud.
28

 I Marvel används termen ”The One-Above-

All”
29

 och i DC Comics används bland annat namnet ”The Presence”
30

 då karaktärerna talar 

om denna högste Gud.  

 

Trots att serieuniversumen utspelar sig i världar fulla av gudar och icke-mänskliga karaktärer 

liknar världen de utspelar sig oftast vår egen. Det familjära och det fantastiska samspelar. 

Trots de enorma konflikterna och äventyren centreras de på mänskliga drömmar, motiv och 

handlingar.
31

 Inom denna speglade värld uteblir oftast ett för oss vanligt element: människan 

som tillhör en identifierbar religiös tradition.
32

 

 

Emily Ronald vid Boston University skriver i sin essä ”Present Gods, Absent Believers in 

Sandman”
33

 om DC-serien Sandman, skriven av Neil Gaiman. En serie som på samma sätt 

som den refererar och spinner vidare på idéer från DC Comics serieuniversum oblygt tacklar 
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både mytologin och världsreligionernas kosmos
34

. Religion och magi är vanligt 

förekommande i Sandman-serien, som handlar om begreppet dröm inkarnerat i en skepnad 

vid namn Morpheus, eller Dream. Faktiska följare och tillbedjare till dessa gudar och magiska 

system är få, vilket sätts i skarp relief mot hur många gudar och religiösa element som 

närvarar i berättelserna.
35

 De få utövande troende som förekommer i narrativet är enligt 

Ronald en relativt homogen eller odogmatisk skara. Generellt lyser de med sin frånvaro. Då 

de väl representeras är de antingen del av världsliga och korrupta institutioner eller helt 

idealiserade. Väldigt sällan presenteras någon fördel i dyrkandet av en gudom. Snarare 

motsatsen. Magi och dyrkan har i Sandman ett högt pris
36

 och gudars klenhet är uppenbar. 

Den dyrkan som porträtteras av t.ex. magiker tenderar att vara av en så kallad Rational Choice 

Theory
37

, det vill säga styrda av rationellt egenintresse, ergo fördelarna en relation med en 

gudom kan ge.
38

 Den belöning som sker som följd av dyrkan av den monoteistiska guden är 

främst av kulturell art. Relationen betecknas av Ronald som instrumentell.
39

  

 

Dyrkan av denna monoteistiska Gud belönas sällan med genuina religiösa upplevelser och 

dialogen mellan dyrkare och Gud är ensidig. Känslan av närhet med Gud på det sätt som 

religiösa beskriver i vår mångkulturella vardag förekommer knappt i serien Sandman, trots 

dess esoteriska genre. Seriens Gud tar efter deisternas distanserade klockmakargud: en Gud 

man aldrig kan känna. I Gaimans Sandman har inte ens änglarna som lyder under seriens 

version av Gud en nära relation med denne. Ronald menar att Sandman på detta vis uppnår en 

simultan desillusionering beträffande religion eller diviniteter samtidigt som den förespråkar 

omfamnande av förundran och återförtrollande av världen.
40

 Strukturerna mellan människan 

och Gud, det vill säga kyrkor, ritualer och lagar, försvinner eller nedvärderas till förmån för 

detta omfamnande av förundran. Gudarna själva porträtteras som anpassningsbara till dessa 

spelregler.
41

 Att vara en Gud är inte i Sandman ett evigt tillstånd och inte heller någon garanti 

mot åldrande, svaghet eller död.
42

 De troende karaktärerna har enligt Ronald inte påverkats av 

de aktiva övernaturliga elementen i seriens miljö.
43

 Emily Ronald har som avgränsning i sin 
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essä att endast behandla Neil Gaimans Sandman, men hennes beskrivning av religionernas 

tillstånd i Sandman
44

 är inte begränsat till Sandman allena, utan är lite av mallen för hur de 

stora amerikanska serieuniversumen bemöter religion, esoteriska ämnen och konfessionellt 

religiösa karaktärer. Sandman var tidigt ute med att utforska tematiken och har blivit lite av en 

trendsättare för hur serieskapare bemöter ämnet. 

 

G. Willow Wilson säger i en intervju att Superhjälteserier aldrig undvikit religion, utan 

snarare på ett diskret sätt vikt in ämnet. Superman, t.ex., har tydliga Moses-paralleller. Då 

karaktären slutade skrivas av sina judiska skapare menar Wilson att kulturellt eller explicit 

kristna serieskapare projicerade kristusliknande element.
45

 

 

2.7 Sekteristiska jag kontra etiska jag  
Martin Lund skriver i sin artikel Gud i fyrfärgstryck

46
 om rabbi Cary A. Friedmans bok 

Wisdom from the Batcave, en bok om ”universella sanningar som definierar Batman-figurens 

själ” och hur denne svarade på idéen att Batman är judisk eller att moralen porträtterad är 

specifikt judisk. Friedman svarar enligt Lund att Batman inte är jude eller ens något alls. Trots 

att Batmans skapare Bob Kane var av judisk härkomst menar Friedman att det viktiga är att 

Batman representerar en ädel och heroisk filosofi som läsaren kan och bör efterlikna. Att 

denna filosofi återfinns i judendomen är oviktigt för bokens tes. Värdena är enligt Friedman 

universella och intuitiva för människan. Lund noterar dock att Friedmans så kallade 

universella värden är präglade av hans rabbinska skolning. G Willow Wilson säger i en 

intervju
47

 rörande hennes serie Ms. Marvel, som svar till antagandet att karaktären drar sin 

moral ur sin egna religiösa upplevelse, att man med lätthet kan hitta varianter av Spider-Mans 

slogan ”Med stor kraft följer stort ansvar” i Bibeln, Koranen, Bhagavad Gita eller annan valfri 

religiös text om moral och etik. På frågan om Ms. Marvels moraliska kod driver henne i 

någon annan riktning än t.ex. Spider-Man eller valfri superhjälte på grund av hennes explicit 

religiösa natur svarar Wilson nej. Wilsons upplevelse är att religioner etiskt sett är i stort sett 

samstämmiga. Detta informerar hur hon skriver en religiös karaktär som Ms. Marvel. De stora 

skillnaderna menar Wilson ligger i religionernas teologiska och eskatologiska element. Därför 
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menar Wilson att superhjältar bär resonans över kulturgränser och att superhjälten är ett 

uttryck för våra etiska jag och inte våra sekteristiska jag. Moraliskt sett har Ms. Marvel mer 

gemensamt med t.ex. Spider-Man än inte.  

 

2.8 Bildförbud och serier  
Seriemediet har enligt Kramer och Lewis en spänd relation till Amerikas protestantiska 

kulturarv. Reformationserans protestantism prioriterar enligt dessa det Heliga Ordet och har 

en misstänksam hållning mot bilder som i denna kontext ses som överdrivet sensuella. Drag 

av bildförbud präglar Abrahamitiska religioner, i synnerhet judendomen och islam. Utövare 

av dessa religioner kan finna seriemediets bildspråk utmanande och kanske till och med en 

källa för vad Kramer och Lewis kallar postmoderna guldkalvar
48

 som genom sin form hotar 

kullkasta transcendenta ideal. Visuella representationer var enligt journalisten och 

serieskaparen Douglas Rushkoff ett så stort hot att judiska rabbiner förbjöd dessa avbilder då 

de riskerade att orsaka både polyteism och paganism.
49

 Darby Orcutt vid North Carolina State 

University skriver i sin essä ”Comics and Religion: Theoretical Connections” att serier trots 

detta frodas även i en strängt islamsk kontext.
50

 Orcutt relativiserar också detta med att senare 

tillägga att även kulturer som typisk sett förbjuder representationer av sakrala ting, t.ex. islam, 

har ett rikt kulturarv av ikoniska bildrepresentationer i en bredare bemärkelse.
51

 Till denna 

spänning refererar Martin Lund i sin artikel ”Gud i fyrfärgstryck”
52

 då han i artikelns början 

säger att det i 50-talets Sverige och Amerika fanns en genuin rädsla att serier kunde påverka 

läsarens moraliska och psykologiska välbefinnande. 
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3. Superhjälteserier och islam 

3.1 Knappa historiska exempel 
Före elfte september 2001 fanns det knappast några öppet muslimska seriefigurer att tala om. 

Det enda märkbara exemplet är Arabian Knight som debuterade i Marvel Comics Hulk #250, 

1980. Arabian Knight är en turbanklädd man med en magisk sabel och en flygande matta. 

Arabian Knight är en marginell karaktär identifierad som Sunnimuslimsk beduin och ledare 

för ett nomadfolk. The Arabian Knight härstammar från en tid då Amerikanska 

superhjälteserier riktade sig till en exklusivt amerikansk publik och icke-amerikanska 

karaktärer ofta hade egenskaper som representerade deras kultur eller den stereotypa bilden av 

deras kultur. DC Comics introducerade år 2000 i JLA Annual #4 en turkisk muslimsk kvinna 

kallad Janissary. Även hon bar en magisk sabel välsignad av Suleiman, den islamska 

versionen av Kung Salomo. Dessa karaktärer har aldrig varit huvudpersoner i en serietidning.    

 

3.2 Bifigurer och lagmedlemmar 
De få öppet muslimska karaktärer som finns i Marvel och DC Comics serieuniversum är ofta 

del av större menagerier eller samlingar karaktärer. Nedan följer exempel på muslimska 

bifigurer i diverse superhjältelag, en företeelse inom seriebranschen som är vanligare än 

muslimska solotitlar. 

 

3.2.1 Dust 
X-Men som serie har ofta hanterat ras- och identitetsfrågor med rasifierade inhoppare. 

Mutanterna i X-Men är fruktade och hatade på grund av sina medfödda krafter. Denna kamp 

mellan mutanter som vill bekämpa människor och mutanter som vill skapa gemenskap med 

människor är seriens huvudkonflikt. X-Men-karaktärerna har i detta avseende varit rasifierade 

inhoppare och seriens budskap förespråkar tolerans och samarbete utan att explicit hantera 

frågor rörande etnicitet och kultur. Dust är en av karaktärerna skapade för Grant Morrisons 

New X-Men. Nedan följer en granskning av innehållet i New X-Men #133 som är skriven av 

Grant Morrison och ritad av Ethan Van Sciver. 

 

3.2.1.2 Överblick 

Dust är en ung mutant från Afghanistan och är en person född med sina superkrafter och 

därför del av en fruktad minoritet i Marvels serieuniversum. I hennes första framträdande 

befrias hon av superhjältarna Wolverine och Fantomex från en grupp Talibaner i Afghanistan 
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som säljer mutanter som slavar. Dust visar sig ha krafter att förvandla sig till en levande 

sandstorm. Hon använder ordet Turaab, som översätts till ”dust” i serien. Turaab är ett 

arabiskt ord. Dust har sedan dess varit medlem New Mutants men oftast spelat rollen som 

bakgrundsfigur. 

 

3.2.1.3 Visuell gestaltning 

Dust avbildas som en ung flicka i niqab, en huvudbonad som täcker ansiktet men visar 

ögonen, och abaya, en slags löst hängande klänning. Karaktärer i serien, t.ex. Fantomex, 

kallar klädseln för burka. Abaya-plagget Dust bär är ofta avbildat som åtsittande i tecknaren 

Ethan Van Scivers gestaltning. Plagget är till för att sitta löst och förmedla ett modest 

intryck.
53

 Abaya bärs oftast i Saudiarabien, men även i resten av mellanöstern och norra 

Afrika.  

 

3.2.1.4 Makt och identitet 

Dust blir aldrig mer än samlingen klichéer i serietidningarna jag granskat. Kidnappad flicka, 

svartkädd bärare i vad som felaktigt kallas för burka och superkrafter och superhjältenamn som 

explicit kopplar henne till öknen med några arabiska fraser inslängda utan förklaring till varför 

hon inte talar dari eller pashto. Karaktären är en samling symboler kopplade till islam med väldigt 

lite annat. Morrison låter inte Dust komma till tals som karaktär över huvud taget i den granskade 

serien. 

 

3.2.2 Sanningen bakom Captain America 
2003 utkom Marvel Comics med Truth: Red, White & Black av Robert Morales och Kyle 

Baker, en miniserie som detaljerade hur rasistiska amerikanska myndigheter experimenterade 

på svarta soldater under andra världskriget. Experimenten ledde till superhjälten Captain 

America. Denna handling speglade verkliga historiska händelser som Tuskegee-

experimenten, där amerikanska läkare lät bli att behandla syfilis hos ovetande svarta 

patienter.
54

 Nedan följer en granskning av innehållet i The Truth: Red, White & Black #1-7 

som är skriven av Robert Morales och ritad av Kyle Baker och The Crew #1-5 som är skriven 

av Christopher Priest och ritad av Joe Bennett. 
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3.2.2.1 Överblick 

Isaiah Bradley, den överlevande afro-amerikanske supersoldaten skapad av projektet, är gift 

med en kvinna vid namn Faith Shabazz. Captain America besöker henne för att höra 

berättelsen om Isaiah Bradley. Faith bär en niqab och abaya och förklarar för Captain 

America att plagget, som hon felaktigt kallar för burka, tjänar ett syfte då den minskar 

emfasen på hennes femininitet och fokuserar uppmärksamheten på vad hon säger eller vad 

människor projicerar på henne. Som professor i komparativ religion bär hon denna så kallade 

burka för att representera en missunnad minoritet. Plagget tar hon vanligtvis av sig då hon 

kommer hem.  

 

Faith visar sig (i Christopher Priests The Crew #1-7 från 2003) ha en son genom 

surrogatmoderskap då amerikanska staten försökt skapa fler supersoldater. Denna son överges 

på ett tåg och växer upp på ett katolskt barnhem och uttrycker där misstro mot kristendomen. 

Efter en tur i Vietnam, fängelser och Svarta Pantrarna har barnet, nu vuxet, tagit sig namnet 

Josiah al-hajj Saddiq och Josiah X, en referens till Malcolm X. Då Josiah fann Islam 

genomförde han hajj, den traditionella pilgrimsfärden till Mecka. På grund av detta tog han al-

Hajj som del av sitt namn. Josiah tog också rollen som imam och öppnade en moské, Shabazz 

Mission, i Brooklyn. 

 

Josiah flydde från barnhemmet då han trodde sig ha mördat en nunna. Trettio år senare biktar 

sig Josiah och talar i biktbåset om hur han hittat sanningen i islam och avsagt sig Satan. Josiah 

bekänner mordet, men det visar sig att nunnan han trodde sig slagit ihjäl av misstag lever och 

är kvinnan som tar emot bikten. De upprättar en vänskap och ett ekumeniskt samarbete.  

 

3.2.2.2 Visuell gestaltning 

Josiah X bär en variant av Captain Americas uniform med en mer urban bandana med 

ögonhål som mask. I en scen uttrycker Josiah att afroamerikanska muslimer inte traditionellt 

varit patriotiska utan istället identifierat sig själva med den förlorade al-Shabazz-stammen, 

främlingar i ett främmande land. Josiah medger att han från detta perspektiv har stött sig med 

sina muslimska bröder men på samma gång inspirerat andra. Josiah menar att han hör hemma 

någonstans mellan dessa extremer. En annan afroamerikansk muslim ger honom mothugg och 

menar att flaggan han bär enbart kommer inspirera agg då post-9/11-Amerikas patriotism 

endast handlar om att konsolidera vita, kristna amerikaners värderingar. Josiah säger att den 

förste Captain America var svart och att hans bärande av flaggan i alla fall kommer att 
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representera sanningen bakom historien. Josiah bär en prydlig kostym och röd kufi i sin civila 

identitet. 

 

3.2.2.3 Makt och identitet 

Josiah X i the Crew är subjekt för en makt som inte erkänner faderns insats utan snarare 

fängslar och straffar denne. Han kommer till genom maktens oetiska experiment men flyr och 

överges av makten i varje instans eller utnyttjas i maktens krigsmaskin. Hela Josiah X handlar 

om motstånd. Islam som källa till sanningen. Bärandet av den amerikanska flaggans symbolik 

som ställningstagande för sanningen, inte lojalitet mot makten. Maktens tänkta vapen blir 

istället en symbol för sanningen som är i direkt konflikt med maktens intressen. 

 

Josiah X är inte bara muslim utan också en svart man med ett trasigt förflutet. Balansen mellan 

hans identitet som svart man med ursprung i regeringens övergrepp mot hans far och hans 

identitet som muslim lutar åt den förstnämnda. Josiah X förklarar tydligt i sitt tal om varför han 

bär flaggan. Karaktären menar att amerikanska svarta muslimer aldrig sett sig som del av det ”vi” 

som amerikansk patriotism innefattar. Bifiguren han talar med menar också att detta nya enade 

post-9/11-amerika inte heller talar till deras intressen. Svarta muslimer har istället sökt tillhörighet 

i Shabazz-klanen, förklarar författaren Priest genom Josiah X. 

 

3.2.3 The Doctor 
Serien the Authority handlar om en grupp superhjältar som är betydligt mer kontroversiella i 

sin moral än de vanligtvis Status Quo-upprätthållande superhjältarna. I Authority: 

Revolutions, en mini-serie i tolv delar har the Authority tagit över hela USA och måste kämpa 

mot en revolution som hotar att avskaffa dem. En av medlemmarna av the Authority mördas. 

Denne medlem heter the Doctor och är jordens globala shaman och besitter förutom en otrolig 

makt att ändra världen all kollektiv kunskap lagrad av jordens tidigare globala shamaner. 

Nedan följer en granskning av innehållet i Authority: Revolution #1-12 som är skriven av Ed 

Brubaker och ritad av Dustin Nguyen. 

 

3.2.3.1 Överblick 

En sextonårig palestinsk självmordsbombare vid namn Habib Ben Hassan blir utvald till 

jordens globala shaman i samma ögonblick som han ska utlösa en självmordsbomb nära ett 

politiskt möte ”for the glory of Allah!” Habib inser då han blir del av den så kallade garden of 

ancestral memory att de alla varit befängda och att stridandet mellan palestinier och judar är 
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precis vad de styrande vill uppnå. Inom kort har Habib använt sina förmågor som the Doctor 

för att anordna en ihållande fred i mellanöstern. Om Habib fortsatte att vara muslim efter sin 

förvandling och upplysning är oklart. Habib överger dock sina våldsamma metoder och 

förvandlar Rose Tattoo, mordets ande, till livets ande med sina krafter.  

 

3.2.3.2 Visuell gestaltning 

Habib avbildas som en ung man i färggrann turban och lila rock, en slags blandning av den 

föregående versionen av the Doctor och kläder som kännetecknar karaktärens kulturella 

tillhörighet. 

 

3.2.3.3 Makt och identitet 

The Doctor är en karaktär som ger sitt liv i en suicidal motståndsakt mot makten i 

mellanöstern. Istället för att sprängas i luften sker den interventionen från det objektiva och 

väljer Habib som representant för en högre tankeskola. Habib ser då den rådande makten 

skiftat att konflikterna mot makten i hemlandet spelade världsmakten i händerna, att konflikt 

är önskvärt av världsmakten. Motståndet blir istället att vägra nationella konflikter för en helt 

annat, i narrativet mer objektivt upplyst, form av motstånd. 

 

3.2.4 Excalibur 
Paul Cornell är en brittisk författare som på uppdrag av Marvel Comics skapade 

superhjälteserien Captain Britain and the MI13. MI13 är en del av den brittiska 

underrättelsetjänsten och ett menageri bestående av en rad brittiska arketyper, bland annat den 

flaggbärande Captain Britain och the Black Knight. Faiza Hussain är en kvinnlig doktor klädd 

i hijab. Hon är lagets samvete och protagonisten genom vars ögon vi möter resten av seriens 

rollista. Cornell hade som målsättning att inte låta karaktären tala om sin religion tills hon 

hamnade i en situation där en religiös karaktär skulle göra detta. Cornell ville även medvetet 

undvika att göra karaktären till standarbärare för hela Storbritanniens muslimska befolkning 

till förmån för en mer organisk och mindre didaktisk porträttering. Cornell tog på sig att i 

största möjliga utsträckning undvika klichéer som enligt honom ofta präglar muslimska 

karaktärer.
55

 I seriens förtexter tackas ”The Faiza Hussain oversight team” som består av tre 

muslimska kvinnor Cornell har konsulterat i skapandet av karaktären. Nedan följer en 

granskning av innehållet i Captain Britain & the MI13 #1-15 som är skriven av Paul Cornell 

och ritad av Leonard Kirk. 
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3.2.4.1 Överblick 

Dr. Faiza Hussain introduceras som en ambitiös men alltjämt blygsam och artig ung doktor. 

Faiza arbetar i fältet och hjälper förstörelsens offer i London under en pågående 

rymdinvasion. Faiza Hussain redovisar initialt sin entusiasm för brittiska superhjältar. Hon 

upptäcker snabbt att hon har en superkraft att ta isär människor och laga kroppen utan att 

skada dem. Faiza är driven läkare och en beundrare av brittiska superhjältar och finner sig 

snabbt i att vara en av dem. Hennes omedelbara slutsats är att hennes krafter är givna för att 

hjälpa andra människor. Black Knight, en brittisk superhjälte med ett blodtörstigt svärd, vill 

döda en grupp desarmerade utomjordingar men Faiza Hussain vägrar på grund av den 

Hippokratiska eden och, mer undflyende, religiösa övertygelse, samt den inom-narrativt 

traditionella superhjältemoralen att inte döda.  

 

Då Faiza står inför en övermäktig fiende och räddas av den från döden återvända Captain 

Britain utbrister hon ”Allahu Akbar. Oh Allahu Akbar!” som betyder ”Gud är större” och har 

ett vitt användningsområde inom islam, t.ex. som informell trosbekännelse eller vid formell 

bön. Black Knight proklamerar Faiza som sin page. Efter att utomjordingarna besegrats 

avslöjar Captain Britain att Kung Arthurs legendariska svärd Excalibur endast kan dras ur 

stenen av någon som aldrig mördat. Trollkarlen Merlin influerar Faiza att lyfta svärdet, något 

de andra superhjältarna misslyckats med. Faiza drar blygsamt svärdet ur stenen och blir 

Englands nya magiska beskyddare på grund av sin moraliska övertygelse. Denna övertygelse 

är en blandning av hennes läkared att inte skada, superhjälteintresse och religion. 

Efter striderna talar Faiza med Black Knight om hur övergången till Brittisk 

underrättelsetjänst har varit besvärlig för hennes familj då bakgrundskontrollerna på 

muslimska familjer är tung. Faizas mor är indignerad över hur de, hennes föräldrar, inte 

inkluderats i hennes beslutsprocess. Ett försök att charma hennes föräldrar med den ikoniskt 

brittiska Black Knight misslyckas då Faizas far jämställer the Black Knight med korstågen. 

Faizas far kritiserar gesten som tondöv. Faizas mor orsakar en scen då hon tror att the Black 

Knight vill gifta sig med hennes dotter, men avslöjar snabbt att hon säger det om alla 

besökande män hennes dotter tar med sig för att se hur de reagerar. Då Faiza visar sina 

föräldrar att Excalibur har valt henne accepterar de villkorslöst hennes beslut. Yusuf Hussain, 

Faizas far, beskriver sig själv som inte särskilt religiös, trots familjens muslimska ortopraxi, 

men ser Excalibur som en välsignelse. 
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I nästa följetång återvänder Dracula för att invadera Storbritannien. Ett av Draculas mål är att 

skapa en barriär mot öst för att bekämpa islam. Vlad Tepes, som Dracula hette innan han blev 

vampyr i Bram Stokers fiktiva roman, var en ledare i Valakiet som bekämpade invaderande 

Turkar. Superskurken och monarken Doctor Doom förlöjligar Dracula för hans egendomliga 

rasism, någon Doom menar borde vara bortom honom. Doom menar att rasismen är löjlig i 

mänskliga ledare och absurd i en ”mystik artefakt” som Dracula. Doom varnar Dracula för att 

attackera honom då han inkorporerat bitar av ”det sanna korset” i sin rustning. Dracula 

anfaller snart Faizas familj och kallar Faizas far för den gamle fienden, i hänseende till hans 

muslimska identitet. I övrigt reflekterar Dracula över Black Knight och Excalibur och 

förvånas över hur en korsriddare och en muslim kan stå sida vid sida. Excalibur och the Black 

Knight anfalls också och Faiza stänger sina ögon och ber i ett ögonblick då hon tror att hon 

ska dö. Efter många intriger har fienden besegrats. Det konstateras att Faizas far Yusuf 

kommer att leva sitt liv som förvandlad till vampyr i en ”väldigt brittisk kompromiss”, det vill 

säga att bära sin nya börda med värdighet precis som alla andra bördor, och Faiza och the 

Black Knight kysser slutligen varandra. 

 

3.2.4.2 Visuell gestaltning 

Faiza Hussain är en brunlagd kvinna klädd i vit hijab som matchar hennes vita läkarrock. 

Under rocken bär hon byxor och en blus knäppt upp till halsen. Som superhjälten Excalibur 

bär hon ringbrynja och medeltida riddarmundering med en slags hårtäckande huvudbonad. 

Hennes fysiska attribut är i förhållande till seriens andra superhjältar mer övertäckta och 

mindre sensuella. Captain Britain, Storbritanniens nationalhjälte, avlider till synes och landet 

försätts i sorg. Bland bilderna av det sörjande brittiska folket inkluderas muslimer med 

taqiyah, en manlig huvudbonad som är en del av muslimsk ortopraxi. Faizas mor avbildas 

också med hijab.  

 

3.2.4.3 Makt och identitet 

I Captain Britain and the MI13 är makten alltjämt den brittiska staten, men makten skiftar vid 

flera tillfällen till antagonisterna som slår samhället i spillror. Faiza Hussains familj är hårdare 

granskad av regeringen på grund av sin status som muslimer. Motståndet visas mest av Faizas 

far, som inte tar lätt på gesten att de skickar en superhjälte identifierad med medeltidens 

korståg till hans hem. Interventionen från det objektiva sker då Faiza Hussain väljs att vara 

den som drar svärdet ur stenen och blir den nya beskyddaren av de brittiska öarna. Faiza 

upptas då av en brittisk makt högre än den brittiska regeringen. En muslim som bärare av 
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kung Arturs svärd blir implicit ett motstånd, då svärdet anses reserverat för en sann engelsman 

i en väldigt gammal definition av vad som anses engelskt. Den magiska världen Avalon som 

ger svärdbäraren makt ser ingen skillnad på en Pakistansk-brittisk kvinna och en traditionell 

engelsman. 

 

Cornell applicerar i Captain Britain and the MI13 en brittisk kulturell arketyp i formen av 

Kung Artur på en del av det nya Storbritannien och uppnådde på så vis en slags kommentar 

om vad det i Cornells ögon innebär att vara brittisk: att vara född till brittiska föräldrar eller 

att tillhöra kristendomen är inte relevant inom kosmologin Cornell målar upp. Faizas identitet 

som god och värdig görs objektiv. Hennes identitet som muslim är förvisso ständigt 

närvarande i avbildningen av hennes utövande av ortopraxi, men hennes identitet som läkare 

och superhjälteentusiast väger minst lika tungt som faktor i hennes handlande och beteende. 

Precis som hennes bärande av Excalibur bryter mot den väntade normen så bryter Faiza och 

hennes kompanjoner mot förväntningen att hennes pappa måste dödas enbart för att han 

förvandlats till vampyr. Detta görs till blott en del av faderns identitet som läkare, britt, 

muslim och fader och en börda som går att bära. 

 

3.2.5 Nightrunner 
Grant Morrison skrev övergripande handling för DCs olika Batmanserier där Bruce Wayne, 

Batmans alter ego, går ut offentligt som finansiär till Batman och att dennes företag, Wayne 

Enterprises, nu ska expandera Batmankonceptet till en global organisation kallad Batman 

Incorporated. Representanter från olika länder väljs ut för att representera Batman. I Frankrike 

väljs som representant den Parkourutövande fransk-algeriske superhjälten Nightrunner att 

representera Batman. Nightrunner skulle representera det kontemporära Frankrike med sin 

stora andel Franskalgeriska befolkning. Nightrunners skapare David Hine ville spegla de 

sociala och politiska förhållandena i den franska Parisförorten Clichy-sous-Bois och samtidigt 

undvika franska klyschor.
56

 Nedan följer en granskning av innehållet rörande islam i Batman 

Annual #28 och Detective Comics Annual #12 från 2011 som är skrivna av David Hine och 

Kyle Higgins och ritade av Trevor McCarthy, m.fl. 
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3.2.5.1 Överblick 

Serien tar avstamp i förorterna till Paris, en version av Paris som berättaren menar att få 

någonsin hör talas om. Dessa förorter står i brand och spänningarna mellan polisen och den 

etniska befolkningen drabbar oskyldiga. Bruce Waynes försök att öppna ett Batman Inc-

kontor i Paris kritiseras som ett försök till den sortens kulturimperialism som fransmännen 

kämpar emot. Bombdåd ger dock Batman Inc fria händer att välja en representant i Paris. En 

kommunistisk fackrepresentant, en ledande nynazist och en saudiarabisk diplomat mördas av 

någon i ett försök att öka spänningarna på gatan. Bruce Wayne väljer under den Parisiske 

polischefens protester den tjugotvååriga fransk-algeriska sunnimuslimen Bilal Asselah som 

Frankrikes Batman Inc representant. The Nightrunner ska slåss för ett mål och inte för en sida. 

 

Bilal Asselah är en Parkourutövande maskerad superhjälte kallad Nightrunner. Bilal har bott i 

en enrumslägenhet med sin mor hela sitt liv. Så länge Bilal kan minnas har livet i Clichy-

sous-Bois präglats av våld mellan befolkningen och polisen. Bilal och hans vän dras in i 

polisbrutalitet trots att de försöker vara neutrala. Bilals vän hämnas genom att bränna ned en 

polisstation och dödas av polisen. Tidningarna stämplar Bilals vän som en terrorist. Folket i 

förorterna bryr sig bara om att polisen har dödat en muslim. Bilals mor vädjar Bilal att inte 

delta i våldsspiralen. Istället hänger sig Bilal åt gymnastikformen Parkour och inspirerar 

befolkningen att höja blicken åt skyarna. Då Bilal även bekämpar våldsamma upprorsmakare i 

hemmakvarteren ser den Algeriska befolkningen honom som en förlängning av polisen som 

vill skada dem. Bilal misströstar men finner nytt mod då han ser några små barn leka 

Nightrunner.  

 

Bilal och hans mor är i narrativet uttalat fransk-algeriska sunnimuslimer. Bilals mor bär en 

svart hijab. De syns vid ett tillfälle be på ett hustak, vända mot Mecka. Historien de 

framträder i porträtterar polisen som rasister som gladeligen klubbar ned människorna i och 

runt upplopp på grund av deras utseende. På samma sätt porträtteras förorternas folk som 

ovilliga att se bortom sin sida. Båda sidor porträtteras som del av våldsspiralen som seriens 

antagonist utnyttjar för att skapa oroligheter. Polischefen säger att i Paris är ingen neutral. 

Den saudiarabiske dignitären som är del av mordkomplotten i handlingen avbildas som en 

typisk saudisk Wahabist. I Frankrikes katakomber säger dignitären att han inte upplever 

någon fästhet vid sin kropp. Kroppen lämnar denne när helst Allah önskar det. Ironiskt nog 

mördas dignitären efter detta. 
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3.2.5.2 Visuell gestaltning 

The Nightrunner bär Batmanfladdermusen och en mask som inte avslöjar Bilals etnicitet. 

Detta ska hjälpa Nightrunner att bli en symbol för ett mål och inte för en sida. I sin civila 

identitet representeras Bilal som en urban ungdom med olika huvtröjor och löst sittande 

kläder. Tecknarstilen är även den urbant influerad. Som superhjälte bär inte the Nightrunner 

några muslimska kännetecken, utan snarare Parkour-utrustning som t.ex. knäskydd. 

 

3.2.5.3 Makt och identitet 

Nightrunner är del av en våldsspiral orsakad av makten och motståndet mellan den franska 

majoriteten och de marginaliserade etniska kvarteren. Makten drabbar och dödar Bilals vän 

och tvingar alla i kvarteren till ett ovärdigt liv som misstänkliggjorda. Handlingen är en 

komplott där ledare för olika grupper mördas i syfte att få makten/motståndet att förinta sig 

självt genom konflikt. Interventionen sker då Batman, vars omdöme vi som läsare förväntas 

respektera, väljer Bilal som representant för Batman Inc. trots den franska polismyndighetens 

protester. Makten motsätter sig Bilal enbart på grund av Bilals identitet som muslim. 

Motståndet för Bilal blir att denne sätter sig helt utanför vi/dom-tänkandet som råder mellan 

hans kvarter och polisen. 

 

3.3 Solokaraktärer 
I skrivande stund har bara två muslimska seriefigurer agerat huvudrollsinnehavare i Marvel 

och DC Comics serieproduktion. I Green Lantern introducerades figuren Simon Baz i 

specialnumret Green Lantern #0 och hade sedan största rollen i Green Lantern #13-20. Sedan 

har karaktären deltagit mer sporadisk och som medlem i Justice League of America. Ms. 

Marvel är Marvel Comics första muslimska huvudrollsinnehavare och lanserades i egen 

tidning som i skrivande stund är uppe i sex utgivna nummer. 

 

3.3.1 Green Lantern 
I DC Comics Green Lantern #0 introducerade Geoff Johns en karaktär inspirerad av Geoff 

Johns egna libanesiska arv.
57

 Denna figur skulle vara en ny Green Lantern, del av en 

intergalaktisk poliskår beväpnande med ringar som kan skapa nästan vad som helst som styrs 

av bärarens förmåga att övervinna rädsla. Simon Baz, en terroristanklagad muslim, avbildades 

med förmågan att övervinna stor kulturell rädsla. Nedan följer en granskning av innehållet i 
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Green Lantern #0 samt #13-20 som är skriven av Geoff Johns och ritad av Doug Mahnke, 

m.fl. 

 

3.3.1.2 Överblick 

Simon Baz kör en skåpbil full med sprängämnen genom ett stängsel, detonerar den och 

spränger en lokal i luften. Baz tas till Guantanamo och förhörs under tortyr av rasistiska 

militärer som kallar honom för Muhammed. Agenterna noterar Simon Baz libanesiska 

härkomst samt att han inte är född i landet. Baz hävdar hela tiden att han inte är en terrorist 

utan en biltjuv. En agent uppmärksammar Baz tatuering som är ordet mod på arabiska. 

Agenten påpekar att tatueringar är haram och därmed förbjudna inom islam. Simon svarar att 

agenten låter som hans far. Simon räddas från tortyren av Green Lantern-ringen som letar en 

ny bärare då den gamle bäraren har dött. Ringen får Simon att flyga iväg genom väggen. 

Simons familj i Dearborn, Michigan drabbas av Simons terroriststämpel. De är inte längre 

välkomna i moskén och Simons syster avskedas. I en återblick får vi se vinjetter av hur 

familjen drabbas av terroristanfallen mot World Trade Center och Pentagon den elfte 

september. Dagen efter dådet vandaliseras deras Moské. Fem år senare trakasseras de på 

gatan. Tio år senare visiteras de ”slumpmässigt” på flygplatser. I nutid har han på grund av 

stadens ekonomi tvingats stjäla bilar för att försörja sin familj. Bomben i skåpbilen detonerade 

han på sin gamla arbetsplats då han visste att ingen skulle kunna skadas där då arbetsplatsen 

stängt för flera månader sen. Simon hittar den riktiga terroristen, en vit man i flanellskjorta 

som planerat att använda skåpbilen Simon stal för att spränga ett tåg i luften. Simon rentvås 

nästan men måste flyga iväg på viktigare uppdrag. Han väljer att göra gott och rädda 

människor framför att söka sin egen upprättelse. Simon lyckas väcka sin styvbror ur en koma. 

Simon förutspås bli en Green Lantern som låser upp potential var han än går. Han kallas för 

mirakelarbetaren av de andra medlemmarna av Green Lantern-kåren. 

 

3.3.1.3 Visuell gestaltning 

Simon Baz som Green Lantern porträtteras på omslaget till Green Lantern #0 som en hotfull 

gestalt. Det är ett medvetet provokativt omslag. Detta omslag spelar på samma tema som 

handlingen i historien där olika detaljer samspelar och resulterar i att Simon terroriststämplas. 

Karaktären bär en mask som liknar en skidluva, korta ärmar som förutom att visa Simons 

mörka hud också visar den arabiska tatueringen som lyser grönt. Utöver detta bär han 

fingerlösa handskar och en pistol. I serien bör Simon en pistol för att han är rädd att ringen 
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ska tappa sin laddning och lämna honom kraftlös. Simons syster och mor avbildas bärande 

hijaber i varierande färger.  

 

3.3.1.4 Makt och identitet 

Simon Baz i Green Lantern är i direkt konflikt med regeringen eller övermakten genom att 

han misstänkliggörs och därmed också i konflikt med andra superhjältar t.ex. the Justice 

League of America med Superman i spetsen. Makten är inte bara förtryckande mot muslimer, 

som vi ser i återblickarna rörande Simons familj där makten skildras i vinjetter där olika 

former av trakasserier drabbar muslimer efter terroristanfallen den elfte september, utan även 

mot den federala agenten som av sin överordnande tvingas tortera Simon under ett förhör. 

Makten får också Simons familjs muslimska vänner att ta avstånd från dem då denne blir 

terroriststämplad. Men makten skiftar i berättelsen, interventionen från det objektiva sker, då 

den opartiska planeten Oa, som ligger i mitten av universum, vars uppgift sedan tidens början 

är att vaka över universum med ringar som känner igen objektiva egenskaper som mod och 

viljestyrka i sina rekryter. Den terroristanklagade muslimen Simon Baz lyfts ur sitt 

sammanhang och förkroppsligar motståndet genom att bli en superhjälte. Dock finns det ett 

motstånd mot den traditionella makten inom superhjältegenren också, då Simon är långt mer 

pragmatisk i sina handlingar än t.ex. Superman. Makten är från början Amerikas regim, 

senare planeten Oa och Green Lantern-kåren som representerar en högre jurisdiktion som är 

obekymrad av planeten jordens bigotterier. 

 

I Green Lantern vidrörs identiteterna mer på ytplanet. Simon Baz är förvisso nyanserad i sin 

identitet som muslim och samtidigt oortodox i och med att han har en tatuering och försörjer sig 

som biltjuv, men detta är mer en inkörsport till diskussionen om muslimer som ekonomiskt 

missgynnade och outsiders och den fruktade terroriststämpeln. Simon bestämmer sig i slutändan 

för att hänge sig åt viktigare saker än att rentvå sitt goda namn till förmån för att göra mer gott. 

Som del av sin nya identitet som Green Lantern övervinner han den kulturella rädslan han 

härstammar från. Serien hanterar dock primärt stereotyper och sätter karaktären i förhållande till 

terrorism och tortyrliknande förhör i Guantanamo och terrorattackerna elfte september. Det 

handlar mer om fördomar mot araber om muslimer än det handlar om araber och muslimer.  

 

3.3.2 Ms Marvel 
Ms. Marvel är en titel som associerats med seriefiguren Carol Danvers. Danvers har i sin egen 

serie tagit över titeln Captain Marvel eftersom den förste Captain Marvel sedan länge är död. 
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Den nya huvudrollsinnehavaren i den nya volymen av Ms. Marvel är en tonårig flicka vid 

namn Kamala Khan. Kamala Khan skiljer sig från de flesta av Marvels titelinnehavande 

superhjältar i det att hon är en Pakistansk-amerikansk muslim och att hon verkar i New 

Jersey, till skillnad från Marvels typiska New York. Än mer anmärkningsvärt är att Ms. 

Marvel är den första muslimska huvudrollsinnehavaren i Marvels historia. Muslimska 

karaktärer som del av större menagerier är mer vanligt. Serien är också skriven av en 

muslimsk konvertit, G. Willow Wilson, och redigerad av Sara Amanat som också är en 

muslimsk bekännande kvinna.
58

 Dessa landmärken har rönt serietidningen Ms. Marvel 

komparativt stor medial uppmärksamhet
59

 och bra försäljning
60

 samt lett till sex utsålda 

utgåvor av första numret.
61

 Nedan följer en granskning av innehållet i Ms. Marvel #1-6 och 

Ms. Marvel Infinite som är skriven av G. Willow Wilson och ritad av Adrian Alphona. 

    

3.3.2.1 Överblick 

Serien öppnar med Kamala Khan och hennes vän Nakia i en närbutik där Kamala dreglar över 

vad hon kallar ”delicious, delicious infidel meat”. Serien börjar helt enkelt med ett samtal om 

bacon, frestelsen bacon utgör och bacon-substitut. Kamala är inte lika helhjärtat omfamnande 

av muslimsk ortopraxi som hennes vän, Nakia, som bär huvudsjal och vägrar närvara på fester 

med alkohol. I samma scen äntrar en grupp High School-studenter som tagna ur 60-talets 

Spider-Manserier. De kallas för så kallade concern trolls som på ytan säger sig vara 

intresserade av kulturer men passivaggressivt frågar om flickorna pressas av sina föräldrar att 

bära sjal eller om deras föräldrar begår hedersmord om de går på en fest med pojkar och 

alkohol. Kamalas utanförskap anges på tre nivåer: hennes annorlunda kultur med konstiga 

regler, hennes etnicitet och saknad av vad hon kallar för perfekt blont hår och hennes djupt 

nördiga intressen. Kamalas familj är mångsidig med konservativa och oroliga föräldrar som är 

lika oroliga för Kamalas växande men artiga tonårsuppror som de är för broderns växande 

radikalisering. Brodern kommenderas för sina religiösa dygder och höga ideal men misstänks 

spendera tid med dessa för att slippa hitta ett jobb. Modern är mer dramatisk än fadern och 
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beklagar vid ett tillfälle att hennes make tog henne till ett land som får hennes dotter att smyga 

till fester och får hennes son att klä sig som en penninglös mulla.  

 

Kamalas försök att be om lov att få gå på en fest där det kommer finnas alkohol och pojkar 

leder till ett utegångsförbud. Hon smyger ut och hamnar på festen där hon hånas av de 

populära ungdomarna som tar hennes deltagande i festen som att hon äntligen förkastat sin 

kultur. Festen drabbas av en mystisk dimma som utlöser en vision i Kamala av sina hjältar: 

Superhjältarna Avengers och bland dem förebilden och favoritsuperhjälten Carol Danvers, nu 

Captain Marvel. Dimman ger Kamala kraften att ändra sin skepnad. Hon står helt plötsligt 

klädd i den gamla Ms. Marvels avslöjande kostym med långt blont hår och ljus hy. I detta 

tillstånd räddar hon en av de populära ungdomarna som hånat henne från att drunkna. 

 

Precis som deltagandet i festen inte gav Kamala det hon var ute efter så är hon inte heller 

bekvämt med detta utseende när hon väl får chansen att välja. Däremot finner hon ett kall i att 

hjälpa andra och ser sin superkraft som en gåva just för detta. Hon inser efter samtal med sin 

far och Sheikh Abdullah på Islamic Masjid of Jersey City, alltså moskén i Jersey City, att hon 

ska vara den bästa versionen av sig själv istället. Hon gör en superhjältedräkt av den så 

kallade burkinin hennes mor köpt henne som hon aldrig använt. En burkini är en neologism 

som avser är en mer heltäckande baddräkt. 

 

Kamala är ingen mönsterungdom utan har stora tvivel rörande sina matregler, överengagerade 

föräldrar och utanförskap som t.ex. att hon inte får lov av sina föräldrar att närvara på skolans 

sexualundervisning. På lördagsundervisningen i moskén frågar hon också ungdomsledaren 

varför flickorna måste sitta bakom en partition då båda könen bad tillsammans i profetens 

hemstad, Medina. Kamala passar således varken helt in i sin kulturella och religiösa 

hemmamiljö eller i sin skolmiljö. Detta utanförskap är ett klassiskt Marvel-recept. De flesta 

av Marvels framgångsrika karaktärer är outsiders, speciellt Spider-Man
62

, som precis som 

Kamala hånas av de mer populära ungdomarna. Precis som Spider-Man infaller 

superkrafterna med puberteten och orsakar konflikter för en annars ansvarstagande ungdom. 

Kamala hittar också en parallell till Spider-Mans slogan ”med stor kraft kommer stort ansvar” 

i Koranens sura 5:32:  
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Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte 

själv har dödat någon eller försöker störa ordningen på jordes och sprida sedefördärv, 

skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett 

människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet...
63

 

 

Familjen använder pakistanska Urdu-termer som Abu och Ammi och Jaanu, m.m. och de 

kulturella referenserna Kamala använder är förutom de ungdomligt popkulturella ovanligt 

mångsidiga. Urdupoesi, Suror från Koranen och referenser till den persiske poeten Jalal al-din 

Rumi (1207-1273). Språket som används förklaras ofta av små textrutor. Till exempel 

använder modern ordet Shaitani som översätts av textrutan till ”djävulsk”. Termen Mehndi 

förklaras som en slags för-bröllopsfest.  

 

3.3.2.2 Visuell gestaltning 

På omslaget till Ms. Marvel #1 avbildas Kamala Khan med ansiktet delvis skymt. Bilden bär 

många identitetsmarkörer. Utöver blixtsymbolen som karaktären ärvt från Carol Danvers bär 

hon en färggrann sjal, ringar och armband med etniska förtecken och arabiska tecken och bär 

en hög med skolböcker under armen. Hennes hud är tydligt brunlagd och hennes fysiska 

proportioner är trovärdiga för en tonårsflicka. Omslaget markerar figurens etnicitet, kultur, 

ålder och superhjälteidentitet och signalerar tydligt sin tänkta målgrupp. Kamalas familjer, 

vänner och miljö är omsorgsfullt avbildad med trovärdig klädsel för både ungdomar och äldre 

bifigurer. Kamalas ortodoxa broder bär vita kläder med vit taqiyah. Kamalas turkiska vän 

Nakia bär huvudsjal och samtliga bär löst sittande huvudsjalar i Islamic Masjid of Jersey City, 

en av tecknaren omsorgsfullt renderad böneplats. Stor hänsyn har tagits i avbildningen av 

religiösa och kulturella element. Moresker, alltså intrikata mönster associerade med arabisk 

kultur, återfinns överallt. Kamala Khans superhjältedräkt är i primärfärgerna blått, rött och 

gult precis som Superman. Det blåa elementet är en klänning som täcker de övre låren och 

halsen. Den röda kroppsstrumpan under klänningen täcker resten. Kamalas kropp är avbildad 

utan den förhöjda nivån av definition av kurvor som enligt mig är typisk i amerikanska 

superhjälteserier. Kamala Khans ansiktsdrag är också utanför den traditionella sfären och 

markerar tydligt en etnicitet utanför den anglo-saxiska mallen. 

 

3.3.2.3 Makt och identitet 

Makten i Ms. Marvel ligger hos majoritetssamhället men även hos vuxenvärlden, då 

huvudpersonerna fortfarande är i sina föräldrars, skolan och moskéns vårdnad. Makten tar sig 
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uttryck genom andra ungdomars vilja att förringa och förödmjuka de muslimska karaktärerna. 

Dock skiftar makten genom att alkoholkulturen som avbildas avväpnar ungdomarna och 

utsätter en av dem för en drunkningsolycka. Berättelsen tar implicit ställning mot en 

alkoholkultur som orsakar kränkningar och allvarliga brister i omdömet. Motståndet från 

ungdomarna som inte vill dricka mot de som vill det sammanfattar hela klyftan mellan de 

olika grupperna. Interventionen av det objektiva sker i det att Kamala efter sin egen 

självförståelse mottar sina superkrafter som en gåva, implicit från sin gud. Kamalas inre 

motstånd väcks också till liv då Kamala bestämmer sig för att vara den bästa versionen av sig 

själv istället för en version av den blonda Carol Danvers eller en flicka som går på fester med 

alkohol istället för det tidigare motståndet mot vuxenvärldens planer för henne. Det finns 

fortfarande motstånd i Kamala då hon ifrågasätter imamen i moskén, men också motstånd då 

hon söker dennes stöd, då motstånd mot det förtryckande majoritetssamhället. Kamala 

uttrycker även motstånd då hon vägrar att bära den s.k. burkinin. Kamalas vän blir ifrågasatt 

då hon bär huvudsjal. Hon avslöjar att hennes far tror och vill att det är en fas. Karaktären gör 

alltså motstånd, men inte på det väntade sättet. Motstånd sker också i Kamalas beslut att inte 

klä sig exploaterande som sin föregångare eller att byta skepnad till en blondin trots att hennes 

superkrafter tillåter detta. 

 

I Ms. Marvel presenteras en rad distinkta muslimska identiteter i seriens karaktärsgalleri. Kamala 

blir aldrig mer muslim än hon blir tonårsflicka, barn till immigranter, outsider eller entusiastisk 

nörd. Likaså presenteras hennes familj och vänner på en glidande skala av muslimsk observans 

och med olika infallsvinklar. Brodern går in i djup ortodoxi och Kamala gör ett lättare uppror. 

Föräldrarna oroar sig över båda, men modern och fadern har olika infallsvinklar och 

förhoppningar och representerar således heller inte enbart traditionalism eller assimilationsiver. 

Ms. Marvel vidrör vid attityden mot kvinnor associerade med tredje världen, som stämmer väl 

överens med Mohantys poänger, men Wilson placerar dessa ord i munnen på en trångsynt 

mobbare. De som dricker alkohol och festar med pojkar är ett exempel på en ”vi” och ”dem”-

gruppering. Trots att Kamala smyger ut till festen tillåts hon inte i egentlig mening den ingång 

hon önskar till ”vi”-gruppen. Då hon får chansen att med sina superkrafter byta skepnad till en 

blond, kaukasisk superhjältinna levererar det inte, likt festen hon smyger ut till, effekten hon 

föreställt sig. Wilson låter också protagonistens bror besitta mer fundamentala åsikter utan att 

fördöma detta i sitt narrativ. Kamalas identitet är heller inte statiskt då hennes startpunkt är som 

en tonåring i en fas av förändring. Var denna förändring leder återstår att se i framtida nummer. 
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3.4 ”Propaganda” 
Serierna som jag har granskat ovan inkluderar muslimska element men är först och främst 

tänkta som underhållning. Serierna som avhandlas nedan är skrivna med betydligt tydligare 

budskap och representerar två vitt skilda perspektiv på islam.  

 

3.4.1 Helig terror 
Denna analys innehåller granskning av en serie som innehöll skildringar av islam och 

muslimer vars produktion startade hos- och nästan trycktes av DC Comics. Den serien hette 

Holy Terror, Batman! och skulle bli ett fristående seriealbum där Batman kämpade mot al-

Qaida som attackerar superhjältens hemstad, Gotham City. 

 

Elfte september träffade de amerikanska superhjälteserierna hårt. Både Marvel och DC hade 

2001 sina huvudkvarter på Manhattan. Serier som respons på tragedin skapades nästan 

omedelbart. En av serieindustrins giganter heter Frank Miller. Miller är känd för att ha 

omformat både Batman och Daredevil till de lite mörkare och mer sofistikerade figurer 

serieläsare och filmpublik känner idag. Hans egna serier 300 och Sin City har blivit 

framgångsrika filmer. Miller har alltid varit mer eller mindre högerlutande och reaktionär. 

Miller var snabb på att inkludera en scen i sitt för stunden pågående serieprojekt, the Dark 

Knight Strikes Again, uppföljaren på tidernas mest kända Batmanserie, The Dark Knight 

Returns. Scenen speglar Twin Towers förstörelse. Daily Planet har attackerats av terrorister 

och Stålmannen hittar Lois Lane död i rasmassorna.  

 

Det meddelades år 2006 att Miller arbetade på en ny Batmanserie. Holy Terror, Batman. 

Batman skulle i denna serie bekämpa Al Qaida: New York-bon Frank Millers självutnämnda 

ärkefiender. Frank Miller är inte idag en produktiv författare, och därför var det inte 

förvånande att åren gick utan att Holy Terror, Batman! gick ut i försäljning. Så småningom 

framkom det att serien inte var vad DC Comics hade hoppats på eller kände sig bekväma att 

använda Batman i. DC Comics hade tidigare betalat Miller en miljon dollar för the Dark 

Knight Strikes Again. Miller tecknade om serien och döpte huvudfiguren till The Fixer, en 

karaktär mer beredd att bemöta Millers ärkefiender med dödligt våld. Serien utkom från 

Legendary Comics år 2011. Martin Aagård på Aftonbladets kultursida kallade serien för ett 

Breivikmanifest.
64

 Miller själv har sagt att serien är propaganda och att det inte skulle förvåna 
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honom om nästan alla skulle uppfatta den som stötande.
65

 Nedan följer en granskning av 

innehållet i Holy Terror, skriven och ritad av Frank Miller. 

 

3.4.1.2 Överblick 

Omslaget på den grafiska novellen föreställer den Batman-liknande superhjälten Fixer som är 

i full gång med att slå tänderna ur munnen på en sjalinsvept och ninjaliknande Al-Qaida-

terrorist. Omslaget är en referens till patriotiska serier från 40-talet t.ex. omslaget till Captain 

America Comics #1 från 1941, där Captain America ger Hitler en ordentlig snyting. Ledtexten 

lyder ”Empire City is in Peril… and a whole lot of folks need killing.” Serien är innesluten av 

två textrader. Det innan serien lyder ”IF YOU MEET THE INFIDEL, KILL THE INFIDEL - 

MOHAMMED”. Det efter seriens slut är en dedikation till den av extremister mördade 

konstnären Theo Van Gogh. Serien börjar med en staty av den blinda gudinnan Justitia som 

står i regnet. The Fixer och Catburglar, som innan seriens omritande var Batman och 

Catwoman, ägnar sig åt en egendomlig mix av tjuv och polis, slagsmål och sexakt med 

sadomasochistiska förtecken. De avbryts av ett bombdåd orsakat en utbytesstudent i 

humaniora vid namn Amina. Amina har innan hon detonerar sin bomb förfört en yngling, 

tagit sin första klunk alkohol och tagit sig in på en av ungdomar välbefolkad lokal. Bomber 

fyllda av spikar och rakblad drabbar Empire City. Medan Catburglar är i chock konstaterar 

Fixer kyligt att ett krig har startat.  

 

En misslyckad självmordsbombare arresteras av polisen, men Al-Qaida skjuter ner 

helikoptern med missiler. Fixers berättarröst konstaterar att terroristerna varken bryr sig om 

mänskligt liv, de tappra sjukvårdarna eller sin egen kamrat. ”We engage in postmodern 

diplomacy” fortsätter berättarrösten sardoniskt till en scen där Catburglar och Fixer slaktar en 

grupp terrorister snarlikt sättet som Daredevil och Elektra i Millers tidigare serier brottas med 

en hög ninjor från the Hand, fast här med halshuggningar och pistoler. Den enda överlevande 

terroristen kallar de för Mohammed. De torterar honom gladeligen för att få fram information. 

Efter tortyren mördar de terroristen med en av terroristernas egna bomber. Jetplan styrda av 

terroristerna spränger statyn av Justitia i luften. Superhjältarna möter upp den före detta 

Mossad-agenten David. Fixer berättar att David alltid visste att islam är hotet de borde se upp 

för och att detta var vad all superhjälte-träning har varit inför. Den äldsta moskén i Empire 

City ligger ovanför en bortglömd stad. Ifrån denna ska Al-Qaida utlösa en gigantisk biologisk 
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bomb byggd av insmugglade delar av en profithungrig och icke-ideologisk irländare. Rädslan 

för att begå rasprofilering har hindrat myndigheterna från att övervaka moskén. Catburglar 

klär ut sig i burka och tillfångatas. Ledaren för Al-Qaida-cellen förklarar som en superskurk 

att ingen anar den sanna organisationens storlek och syfte. Mellanöstern är endast en källa av 

lättlurade unga män. Osama Bin Laden var enbart en slav under en slav. Catburglar chockar 

de sexuellt hämmade terroristerna genom att blotta sitt lår, skurkarna besegras och bomben 

detoneras på ett sätt att den enbart drabbar terroristerna själva. Polischefen vaknar upp från en 

mardröm. 

 

3.4.1.3 Visuell gestaltning 

Som serie bär Holy Terror alla Frank Millers distinkta särdrag som författare och tecknare. 

Kropparna Miller tecknar bär stereotypa könsmarkörer. Männen är stora och som karvade ur 

sten med rynkiga munnar och låga ögonbryn. Kvinnokropparna är kurviga och läpparna 

svullna. När Al-Qaida binder fast Catburglar är det avbildat i tydligt fetischistisk bondage-stil. 

Utbytesstudenten och självmordsbombaren Amina färgsätts med rosa läppstift och rosa 

skosnören som markerar hennes ungdom. Aminas ursprung från mellanöstern gestaltas av 

Miller med ett par stora, tydliga ögonbryn. Den före detta mossad-agenten David får också del 

av den selektiva färgsättning då dennes ansikte är täckt av en stor blå Davidsstjärna. 

Terroristanfallen i serien får en potent emfas genom att Miller visar små serierutor 

föreställande de dödas ansikten. Vid de stora explosionerna som öppnar seriens handling får 

vi se över hundra serierutor över flera uppslag. Ansiktena bleknar gradvis tills vi möter en 

seriesida täckt av små vita rutor. Genom hela serien varvar Miller handlingen med 

ögonblicksbilder av världsläget: karikatyrer av Michael Moore, George W. Bush, Dick 

Cheney, Barack Obama, åtskilliga ansikten från mellanöstern, brinnande amerikanska flaggor, 

demonstrationer och siluetten av Nick Bergs avhuggna huvud i näven på sin bödel.
66

 En till 

halsen nedgrävd kvinna stenas till döds. Denna ruta sätts i kontrast till slangpratande 

amerikanska ungdomar som tittar på filmen Transformers i en biograf. 

 

3.4.1.4 Makt och identitet 

I Holy Terror rättfärdigas makten genom att måla upp motståndet som helt irrationellt och 

inte förankrat i sakfrågor. Motståndet mot den egna makten framställs också, då Fixer och 

narrativet turas om att avfärda ett för mjukt samhälle som tillåter fienden att attackera eller är 

för naivt för att förstå djupet av motståndets fanatism. Motståndet sker alltså inte bara mot 
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islam utan mot ett samhälle som lägger sig platt för islam, genom t.ex. slappa politiker och 

självmordsbombande utbytesstudenter i humaniora. 

 

I Millers Holy Terror har al-Qaida inga identifierande egenskaper förutom att de är islamister 

som vill spränga saker i luften av oklara anledningar. Deras organisatoriska struktur påminner 

mer om Millers för serien Daredevil skapade asiatiska ninjasekt the Hand. Kort och gott: den 

oppositionella andre. Miller kallar islam för en ”existentialistisk fiende”, en mentalitet som 

inte vanligen uttrycks inom serieindustrin. Serier har medvetet begränsat den muslimska 

identiteten till motsatsbilden till den traditionell västerländska, inte den mjäkiga 

ungdomsgenerationen Miller raljerar över i sitt narrativ. 

 

3.4.2 Världar kolliderar 
Serietidningen som president Obama nämnde i sitt tal på toppmötet var en så kallad crossover, 

en kombination mellan två eller fler olika serier, mellan DC Comics superhjältelag Justice 

League of America och Dr. Naif Al-Mutawas the 99, som utgavs i egen upplaga av Teshkeel 

Entertainment Group från Kuwait. Dr. Mutawa som skapade the 99 är först och främst 

utbildad klinisk psykolog vid Tufts University i Boston och förespråkare av progressiv 

islam.
67

  

 

Justice League of America – the 99 publicerades av DC Comics och behandlar amerikanska 

seriefigurers möte med the 99. Författarna Stuart Moore och Fabian Nicieza bekänner ingen 

färg och Nicieza beskriver sig själv som ickereligiös. Trots att grundidén bakom the 99 

härstammar från vissa filosofier från islamisk tro så är produktens innehåll fritt från religiöst 

innehåll.
68

 Nicieza klargör sin metodologi i en intervju om serien: 

 

It's really not dogmatic in its presentation of its characters, vis-à-vis, the religion," 

Nicieza told CBR News. "It's actually more about taking the basic tenants of almost all 

religion and philosophy and having characters try to do the right thing and make the 

right choices. I'm not religious, so I never wrote them with any kind of religious bias 

one way or the other. I always wrote them as characters that were learning how to use 

these abilities that they've been given the right way. 
69

 

 

Nedan följer en granskning av innehållet i Justice League of America – the 99 #1-6 som är 

skriven av Fabian Nicieza och Stuart Moore och ritad av Tom Derenick. 
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3.4.2.1 Överblick 

I stort är seriens handling att två superhjältelag möts. Justice League består av DC Comics 

största superhjältar, bland dem Batman, Superman och Wonder Woman. The 99 består av 99 

ungdomar med superkrafter ledda av filantropen Ramzi. Ledarna Superman och Ramzi 

uttrycker ömsesidig respekt på ett internationellt möte i mellanöstern. Tillsammans möter 

lagen en global kris orsakad av en utomjordisk invasion som tar över människors medvetande 

och orsakar stor skepsis människor emellan genom att spela på människors inneboende 

svagheter. Fienden besegras med kreativitet och utan blodspillan och superhjältarna återupptar 

sin ömsesidiga respekt och bygger muntert och tillsammans upp världen igen.  

 

I ett hjärntvättat tillstånd uttrycker Superman skepsis mot de ”annorlunda” tonåringarna men 

vad som avses är otydligt. Det som skiljer denna berättelse från typiska Justice League-

äventyr är att the 99 aldrig föreslår våld som lösningen på ett problem. Vid ett tillfälle vill den 

vilde DC-hjälten Hawkman oskadliggöra en fiende med ett slag i huvudet men ungdomarna i 

the 99 föreslår och hittar en bättre lösning, trots Hawkmans påpekande om tidens knapphet. 

Specifika termer rörande religion eller islam förekommer inte i serien och karaktärers klädsel 

och seder, bland annat en superhjälte i burka, förblir okommenterad. Istället läggs stor fokus 

på lagens etiska likheter. 

 

Narrativet nämner att de inte alltid har litat på varandra och att de kommer från olika världar 

och kulturer men att denna kris förde dem samman. Deras förflutna och varför de inte litat på 

varandra förblir okommenterat men tycks vara ett grundantagande trots att superhjältarna i the 

Justice League aldrig framställs som något annat än toleranta, inkluderande och accepterande. 

Serien avslutas med att en man på en tv-skärm agerar voice-over till superhjältarnas 

gemensamma storstädning: 

 

Human history has often been a record of nations and tribes subjugating one another to 

serve their own interests… yet in this age, such attitudes are self-defeating. Our 

problems must be dealt with through partnership; Progress must be shared. That does 

not mean we should ignore sources of tension. Indeed, it suggests the opposite: we must 

face these tensions squarely. …I know there are many - - Muslim and non-Muslim - - 

who question whether we can forge this new beginning. Some are eager to stoke the 

flames of division, and to stand in the way of progress. Some suggest that it isn’t worth 

the effort - - that we are fated to disagree, and civilizations are doomed to clash – many 

more are simply skeptical that real change can occur. But if we choose to be bound by 

the past, we will never move forward. And I want to particularly say this to young 
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people of every faith, in every country - - you more than anyone - - have the ability to 

remake this world.
70

 

 

Talet sammanfattar och förtydligar andemeningen bakom serietidningen och gör den enda 

referensen till muslimer i hela serien. 

 

3.4.2.2 Visuell gestaltning 

Tecknarstilen i The Justice League of America – the 99 #1-6 är, likt dialogen och handlingen, 

klar och tydlig. Tecknarna Tom Derenick och Drew Geraci hänger sig inte åt några excesser. 

Karaktärernas anatomi och kroppar är för superhjälteserier återhållsamt ritat och skuggor och 

patina saknas nästan helt. Alla karaktärer framställs som hela och rena, även skurkarna.  

 

Wonder Woman, som vanligtvis går klädd i vad som kan liknas med en baddräkt, har för 

ändamålet både byxor och jacka. Karaktärerna i the 99 bär olika kläder som representerar 

deras internationella identiteter. Variationen är stor och innefattar sjalar och burkor, men 

samtliga karaktärer delar samma grälla palett och renderingen av klädseln saknar intrikata 

mönster eller texturer. Klädseln är i samtliga fall heltäckande. 

 

3.4.2.2 Makt och identitet 

I the Justice League of America – the 99 antyds makten och motståndet utan att ange vem som 

besitter makten. Kanske är det för att seriens syfte är att lyfta fram gränsöverskridande 

samarbete. Motståndet mellan karaktärerna är artificiellt provocerad och från en tredje part. 

Före det antyds det skillnader utan att någon makt kan identifieras. Det lämnas åt läsarens 

omdöme att förstå maktrelationen mellan de muslimska superhjältarna och de amerikanska. 

Dock är Wonder Woman i sin mer täckande klädsel subjekt för makten i fråga om vilken 

klädsel som är kulturellt acceptabel. 
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4. Diskussion 

Före terroristanfallen mot USA den elfte september 2001 fanns en handfull muslimska 

bifigurer av Marvel och DCs enorma karaktärsbibliotek. Dessa få figurer agerade arketyper 

för romantiserade bilder av andra kulturer. Arabian Knight och Janissary hämtar mer ur Tusen 

och en Natt än ur samtida islam. Efter Amerikas förändrade relation med mellanöstern 

började amerikanska serieskapare inkludera muslimska karaktärer men i väldigt sparsam 

omfattning. De tidigaste exemplen som Dust och bifiguren Faith Shabazz innehöll rena 

faktafel rörande muslimsk ortopraxi och kulturer i mellanöstern även om tanken var god. 

Dusts krafter är precis som det gamla exemplet Arabian Knight något representativa för 

hennes kultur och hemmamiljö. Excalibur eller Faiza Hussain var del av ett större 

superhjältelag men hade mer av en huvudroll än muslimer haft hittills. Inga av de figurer som 

räknats upp förutom Green Lantern och Ms. Marvel mötte större försäljningssiffror och 

figurerar inte i sina serieuniversum i någon större utsträckning i dagsläget.  

 

Som Wilson skrev: Amerikanska serier är popkultur, ett medium som först och främst 

hanterar Zeitgeist: tidens anda. Bilder och filosofier som speglar nuet. Serierna i fråga, som 

nästan fångar hela utbudet av muslimska superhjältar, hanterar inte muslimsk religiositet så 

mycket som det hanterar muslimers plats i ett icke-muslimskt majoritetssamhälle. De mest 

framgångsrika exemplen är de som talar till en ung publik bestående av outsiders. 

Superhjälteserier har alltid talat till outsiders och gett dem tillfället att spela huvudrollen i 

genrehistorier. Serier är unika i hur de integrerar sociala frågor i genrefiktion. Från ett 

postkolonialt litteraturkritiskt perspektiv så har serier med sina knappa exempel på muslimska 

superhjältar porträtterat en rad geografiskt skilda aspekter av islamsk kultur och även en 

skiftande grad ortodoxi hos dessa muslimska karaktärer. Simon Baz som karaktär har till och 

med lämnat mallen som lydig muslim med sin pragmatiska attityd rörande stöld och vapen 

och tatueringar. De flesta andra muslimska superhjältar har avbildats som betydligt mer 

skötsamma men i Simon Baz ser vi något som tyder på en läsarskara som tillåter mer 

differentierade porträtteringar och fler odogmatiskt muslimska karaktärer. Förutom att hantera 

identitetsfrågor rörande muslimska karaktärer har moderna serier hanterat minst lika många 

stereotyper, t.ex. Habib Ben Hassan som självmordsbombare med dynamitbälte och Dust som 

kan förvandla sig till en levande sandstorm eller al-Qaida som konspiratoriskt hot som 

konsumerar hela mellanöstern för att spotta terrorister mot väst och hotar döda hela städer 
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med biologiska vapen som sliter människor i köttslamsor. I en majoritet av fallen har de 

muslimska karaktärerna varit skrivna av icke-muslimer, därav bristen på unik insikt i seriernas 

innehåll och tendensen att först och främst hantera stereotyper och fördomar. Detta 

utifrånperspektiv förklarar reproducerandet av vissa fördomar och faktafel, men överlag ser 

jag en vilja att ge en rättvis och inkluderande bild av muslimska minoriteter. 

 

Justice League of America – the 99 har ett explicit mål att förespråka brobygge men  

dialogen mellan superhjältarna och deras muslimska motsvarigheter som president Obama 

prisade i sitt tal lyser egentligen med sin frånvaro, precis som exempel på en redan 

existerande intressekonflikt mellan lagen saknas i berättelsen som är en didaktiskt och 

slätstruken berättelse om samarbete och harmoni, vilket är föga förvånande då Justice League 

of America och the 99 tjänar olika syften i det att the 99 är en medvetet instruktiv serie menad 

att förespråka harmoni och tolerans där Justice League som serie endast som ambition att 

underhålla. Seriens didaktiska natur utelämnar de stora debatterna, konflikterna och 

utforskandet av kulturella skillnader och hur de kan övervinnas. Den konstaterar bara att de 

kan övervinnas. Det som också lyser med sin frånvaro är djupare insikt i de kulturella 

skillnaderna mellan karaktärerna. Detta är så klart en nykter strategi då det inte är i DC 

Comics intresse att framställa några av sina superhjältekaraktärer som bigotta mot islam eller 

kulturella olikheter. Det faktiska talet jag citerat från slutet på serien gör budskapet långt mer 

explicit och är också enda tillfället då ordet muslim används. Talet gör också tydligt att 

seriens ambition först och främst är instruktiv och didaktisk. Serien ägnar sig inte åt att 

porträttera förtrycket de muslimska karaktärerna går igenom i egenskap av att vara Den 

Andre. 

 

Frank Millers Holy Terror publicerades inte av DC Comics men är ändå intressant som ett 

exempel på en gränsdragning hos serieförlaget. Miller har i princip carte blanche att publicera 

vad han vill på grund av sin i fältet legendariska status. Men en serie där Batman förintar Al-

Qaida och där Miller kritiserar islam ligger inte i DC Comics intresse att publicera. Serien är 

kanske det största exemplet på anti-islamsk propaganda inom superhjälteserier någonsin. 

Andra exempel är för marginella för att nämna. Millers porträtt av islam och terrorister är 

medvetet onyanserad och förefaller grundläggande orientalistisk och kolonial i sin världssyn. 

Humanism, postmodernitet och dagens ungdom får sig en ordentlig känga. The 99 och Holy 

Terror har inte stimulerat någon större respons från andra serieskapare eller läsare. Miller 

omfamnar Den Andre och tar konceptet till nya konspiratoriska höjder. 
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Ms. Marvel är en framgångsrik solokaraktär som undkommer onus att representera hela islam. 

Kamala Khans etnicitet, kultur och religion jämställs med hennes nördiga fritidsintressen som 

en av orsakerna till hennes outsider-status. Marvels framgångsrikaste karaktärer är 

huvudsakligen outsiders på ett eller annat sätt. Spider-Man är egentligen den nördige 

enstöringen Peter Parker. Hulks alter ego Bruce Banner är en spinkig forskare. Daredevil är 

synskadad. X-Men är hatade och fruktade på grund av att de är födda med sina superkrafter. 

Wilsons Ms. Marvel uppdaterar alltså ett klassiskt Marvel-recept där hennes bakgrund utgör 

en del av hennes outsider-status.
71

 

 

De muslimska superhjältarna förespråkar i nästan samtliga fall en slags postmodern 

smältdegelfilosofi och är sällan dogmatiska eller sekteristiska. Konservativt muslimska 

karaktärer är precis som sina andra religiösa motsvarigheter delegerade till antagonister eller 

trångsynta bikaraktärer mot vilka den muslimska protagonisten kan reagera i enighet med sina 

inkluderande filosofier. Väldigt sällan förespråkar de sin egen religion över andras och väldigt 

sällan är deras etiska förhållningssätt identifierbart muslimskt. Svårigheterna de möter ligger 

ofta i andras trångsynthet och främlingsfientlighet eller i enstaka fall kontrollerande 

vårdnadshavare och slitningar mellan olika kulturer. I samtliga fall associeras den muslimska 

identiteten i superhjälteserier med konflikt och kampen mot olika grader av förtryck. 

Mohantys teori om identitet tycks alltså direkt beroende av Foucaults teori om makt. 

 

I en majoritet av de granskade serierna har den feminina formen avbildats med betydligt 

mindre emfas och definition än typiska superhjälteserier. Samtliga muslimska kvinnliga 

karaktärer är klädda i heltäckande dräkter. I vissa enstaka fall har även dessa heltäckande 

plagg trotsat sin modesta funktion och suttit åtsittande och avslöjande på vissa seriefigurer. 

Serieskaparna tenderar på det stora hela att iaktta stor försiktighet i den visuella gestaltningen 

av muslimska karaktärer. DC Comics ändrade även på Wonder Womans dräkt inför mötet 

med the 99, eller rättare sagt, the 99s tänkta publik. Känsligheten till Wonder Womans klädsel 

kan bero på de västerländska serieskaparnas bild av tredje världens syn på kvinnan som 

illustrerad av Mohanty
72

. 
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4.1 Makten och Superkrafter 
Som Foucault skrev så ska makt inte ses som något statiskt utan är hela tiden föränderlig. 

Makt görs. Alla superhjälteserier jag analyserat förhåller sig trots genren till världsliga makter 

som USAs regering men har nästan alla inslag av omvälvande och kullkastande av de antagna 

maktstrukturerna genom vad jag vill kalla intervention från det objektiva. Med det objektiva 

menar jag en än högre makt som narrativet menar står över det subjektiva och jordliga. Detta 

är en del av superhjältegenrens eskapism: Superhjälten som utan ansträngning krossar 

kedjorna som bundit ned honom. Akten att befolka ett homogent superhjälteuniversum med 

muslimska karaktärer, om än långsamt, blir en akt av motstånd mot uppfattningen av 

superhjälten som vit, städad och status quo-upprätthållande, både innan- och utanför 

narrativet. Samtidigt präglas denna växande porträttering fortfarande av vit assistans-fantasier 

som tycks vara produkten av internaliserade orientalistiska tankemönster hos serieskaparna, 

även där intentionen är god. 

 

4.2 Vanliga och hemliga identiteter 
Superhjälteserier har alltid haft en eskapistisk grundsyn på identiteten, ändå sedan Supermans 

första framträdande i Action Comics #1. Superhjälteidentiteten är bortkopplad från den kvävande 

och mundanda lotten i livet eller som fast i en aldrig sinande social konflikt, vare sig vi talar om 

Clark Kent och Peter Parkers socialt tafatta och mesiga civila identiteter eller Bilal Asselah och 

Simon Baz sociala status och etnicitet som automatiskt misstänkliggör dem. De flesta av dem 

förhåller sig till Amerika som sitt hemland och önskar ta del av dess smältdegelkultur. Identiteter 

är inte statiska i dessa serier och superhjälten blir en metafor för denna transformation. Dikotomin 

mellan tredje världen och Amerika uteblir dock, då de flesta av de granskade muslimska 

karaktärerna identifierar sig med sin kultur och landet de bor i simultant. I de länderna de lever 

och verkar är de utanför normen både religiöst och etniskt. 

 

I de mer nyanserade faller gör seriefigurerna genom att vara mer än bara muslimer motstånd mot 

uppdelningen vi/de. De är alla deltagande i både sin muslimska kultur och kulturen i landet där de 

bor och verkar. Samtliga serier om muslimska superhjältar hanterar ämnet att vara Den Andre 

i olika utsträckningar och från olika vinklar. Dust är förutom muslim också mutant, en fiktiv 

och mångbottnat allegorisk minoritet. Excalibur anfalls av Dracula delvis på grund av dennes 

islamofobi. Josiah X tar svarta muslimers amerikanska historia och inkorporerar den i 

Marveluniversats färggranna science-fiction historia. Nightrunner är del av en minoritet som 

lever i ett land som koloniserat deras ursprungsland och ett land där en rasistisk polismakt 
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förtrycker minoriteter. The Doctor var en palestinsk självmordsbombare. Green Lantern och 

Ms. Marvel har som del av sin historia tvingats ta rollen som den andre trots att de växt upp i 

Amerika. Samtliga muslimska superhjältar kommenterar också på ett eller annat sätt 

diasporan som präglar muslimer utanför mellanöstern. Amerika (eller England i fallet Faiza 

Hussain) är den geografiska normen i dessa serier och förhållandet med mellanöstern 

(förutom Dust) och krigen är avlägset. Terroristerna är i samtliga fall De Andra som enbart 

uppnår att sänka muslimers status. Det skapas ett tydligt ”vi” som är mot terrorism och även 

fundamentalism och isolationism och ett ”de” som är intoleranta och våldsamma men som 

aldrig representerar det ”sanna” islam eller religion i allmänhet. I Holy Terror, trots att Miller 

målar upp islam som fienden västvärlden måste öppna ögonen inför, meddelar terroristcellens 

ledare att terroristernas sanna syfte är långt mer kaotiskt än någon politisk sakfråga. 

 

Mohantys teori om att tredje världens kvinnor representerar motpolen till ”det utvecklade 

väst” i makthierarkin
73

 exemplifieras i Morrisons porträttering av Dust, som är en obildad och 

förtryckt mutant såld in i slaveri. Wilson bemöter denna syn i de inledande sidorna av Ms. 

Marvels första nummer, men sätter denna syn på ”tredje världens kvinnor” i munnen på en 

blond, vit och trångsynt tonårsflicka. Tonårsflickan får också svar på tal och kallas ”concern 

troll” av Kamalas vän, det vill säga en person som maskerar sitt förakt i falsk omtänksamhet. 

Wilson spenderar alltså första sidorna med att avveckla det traditionella västerländska 

narrativets bild av tredje världens kvinnor som längst ned i makthierarkin och 

självbestämmande där Morrison medvetet eller omedvetet låter Dust passa in i den typiska 

rollen som förtryckt. I det fallet och från det perspektivet blir ”burkan” vid första anblick 

också en markör för detta. Intressant från detta resonemang är också att Dust identifieras som 

”muslim” där Ms. Marvel främst identifieras som av Pakistansk härkomst.  

 

Det är intressant att de flesta muslimska karaktärer som lanserats över de senaste åren är 

kvinnor. Kanske är detta just på grund av tredje världens kvinnors traditionella plats i 

narrativet och viljan att rucka på det rådande tillståndet i det för serier typiska misslynnet jag 

beskrivit i avsnitt 2.3.  Blir valet att göra muslimska superhjältar till kvinnor en kompensation 

för mekanismerna i Mohantys begrepp? Det förlitar sig på bilden av islam som en kultur där 

kvinnor inte kommer till tals, sannolikt oberoende på om detta stämmer eller inte i 

verkligheten.  
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Serierna handlar i samtliga fall om superhjältar. Förutom Holy Terror framställs inte 

superhjältar som människor med fördomar mot araber och muslimer. Därmed skapas ett annat 

”vi” och ”dem” där ”vi”-gruppen blir de som inte på förhand dömer eller diskriminerar 

muslimer. 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsats 
Som vi har sett har Marvel och DC Comics serieuniversum en långvarig men subtil koppling 

till religionsämnet. Som Emily Ronald påvisade för Sandman och jag menar kan appliceras 

till företagens hela serieproduktion har amerikanska superhjälteserier långt oftare hanterat 

teman och figurer från mytologier och religioner långt oftare än de hanterat religiositet och 

dyrkan av religiösa figurer. Judisk och kristna teman har ofta subtilt vikts in i seriernas 

innehåll, som Wilson menar. Vi kan se att Marvel och DC Comics har en långvarig men 

försiktig relation till religionsämnet, där religiösa gestalter och väsen avbildas långt oftare än 

religionsutövande. 

 

Muslimsk religiositet och islam har därför, precis som med kristendomen eller andra 

religioner, aldrig utforskats i särskilt noggrant. Precis som Friedman och Wilson och Nicieza 

menar jag att muslimska karaktärer sällan har motiverats att handla annorlunda än icke-

muslimska karaktärer på grund av sin religion. Serierna har fokuserat långt mer på vad 

Friedman menar är universell etik. Etiskt sticker inte karaktärerna ut särskilt långt. I fallet 

Excalibur anges hennes ovilja att döda till både hennes religion, superhjälteetik och läkared. 

Wilsons Ms. Marvel hämtar inspiration ur Koranen men skiljer sig inte märkbart från t.ex. 

Spider-Mans moraliska konstitution. I det fallet att muslimer inte dricker är det långt fler 

superhjältar i allmänhet som inte dricker. Förutom i fallet Holy Terror har muslimer 

framställts som odogmatiska och inkluderande och aldrig propagerande för sin livsstil över 

andras. Ortopraxi har utforskats och avbildats långt oftare än ortodoxi. 

 

I de flesta fall har Marvel och DC Comics tagit särskild hänsyn till det visuella framställandet 

av den feminina formen av sina muslimska karaktärer. De har återgetts i modesta kläder, även 

om enstaka tecknare i mitt tycke ritat modesta plagg som allt för åtsittande för ändamålet. 

Muslimska karaktärer har inte heller satts i kontrast mot sakrala avbildningar. Excalibur sattes 

mot demoner, vampyrer och magi, men aldrig på ett sätt som utmanade karaktärens religiösa 

världsbild. Förutom med the Doctor har muslimska superhjältar tagit kraftigt avstånd till 

terrorism och drabbats av nidbilden av muslimer som terrorister. Holy Terror är som vanligt 

utstickaren, men som noterat inte heller tryckt av de större företagen i seriebranschen.  
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Samtliga serier jag granskat har i någon form hanterat muslimers roll som Den Andre, som en 

ut-grupp. Muslimers porträttering har legat någonstans mellan stereotyp och mångbottnad. 

Serierna i fråga har hanterat muslimers många aspekter enligt tidsandan; Terrorister, 

migranter, slitna mellan två kulturer, utövandet av ortopraxi och även som i fallet Arabian 

Knight och Janissary och möjligen Dust, som arketyper för stereotypa och romantiserade 

föreställningar om den andre eller som referenser till mytologier och litteratur som Tusen och 

en Natt. Serieporträtten blir enligt mig mer differentierade då de inspireras av samtidens krav 

men stereotyperna lever vidare i mer nyanserade förpackningar då det rör sig om serieskapare 

från väst som skriver om områden de inte behärskar. 

 

Som urvalen serier avslöjar så har de stora muslimska karaktärerna introducerats efter år 

2001. Om detta är en reaktion på att Islam har blivit en mer aktuell sakfråga för västvärlden 

efter terrorattackerna mot USA den elfte september 2001 eller om det bara är en del av en 

allmän ökad fokus på minoriteter framgår inte i min forskning. Ifrån Dust år 2002 till Ms. 

Marvel år 2014 är det lätt att läsa in en tilltagande nivå av detaljrikedom, inifrånperspektiv 

och komplexitet i porträtteringen av muslimska karaktärer. Detaljerna rörande ortopraxi och 

kulturella inslag blir mer och mer exakta. Där Dust som karaktär är en egendomlig mix av 

element och stereotyper från mellanöstern är Ms. Marvel en specifikt pakistansk karaktär som 

på ett tydligt identifierbart sätt kan redovisa sina kulturspecifika influenser. Förutom i fallet 

Holy Terror jämställs aldrig islam med terrorism och fienden har alltid varit terrorismen som 

tar oskyldiga liv. Terrorismen är också porträtterat som något som först och främst drabbar 

muslimers rykte världen över.  

 

Moralen och etiken som presenteras i serierna är aldrig unikt muslimsk utan fokuserar på 

värderingar de flesta kulturer har gemensamt. Som Wilson nämnde representerar inte 

superhjälten våra sekteristiska jag utan våra etiska jag. Cornell använde ett liknande grepp då 

han undvek att göra Excalibur representativ för alla muslimer i Storbritannien.  

 

I uppsatsen har det visats att porträtteringen av muslimsk religion och etnicitet i amerikanska 

superhjälteserier är tilltagande diversifierad: spåren av orientalistiska världstolkningar 

minskar och porträtteringen av islam är i dessa granskade serieuniversum mer nyanserad än 

någonsin. Uppsatsen visar också långt mer funderingar om etnicitet, kultur, samhällshierarkier 

och etik än religiositet. Där nyheterna talar explicit om muslimska karaktärer behandlar serier 

långt oftare etniska grupperingar och vidrör sällan religionsspecifika element utöver ortopraxi. 
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Åter igen, etnicitet och kultur över religiositet. Publiken för amerikanska superhjälteserier har 

på grund av modernare distributionsformer skiftat till en global publik mer intresserad av 

diversifierade seriefigurer trots att amerikanska superhjälteserier förblir en nischprodukt. 

 

Beträffande perspektivet makt/motstånd kan det konstateras att USA utgör makten och 

normen i en majoritet av fallen. Karaktärerna gör på olika sätt motstånd till denna makt, ofta 

genom att inte låta sin identitet assimileras trots majoritetssamhällets förtryck. Vi kan också 

se att muslimer i superhjälteserier ofta behöver en ”intervention från det objektiva” för att 

uppnå frigörelse från maktens förtryck, vare sig detta objektiva är magiskt, utomjordiskt eller 

till och med Batman. Objektivt för att det rör sig om makter utanför det ”jordliga” narrativet. 

Det rör sig om en slags literalism där muslimska karaktärer objektivt förklaras värdiga sin 

uppgift, t.ex. genom att bli valda av magiska artefakter som Green Lantern-kårens ring eller 

Kung Arturs svärd. Detta skiftar ofta maktbalansen och legitimerar karaktären och bidrar till 

superhjälteseriernas eskapistiska element. Det är mindre vanligt att muslimer förmår att skifta 

makten med enbart sitt egna motstånd. Mohantys identitetsperspektiv avslöjar att serieskapare 

och serier är olika framgångsrika i avbildandet av mångbottnade karaktärer. Som del av 

bredare menagerier, t.ex. superhjältelag, får muslimska karaktärer väldigt lite utrymme att 

komma till tals. Vad har förändrats? Att vara representerade men att sällan komma till tals kan 

i sammanhanget tyckas steget bättre än att vara helt osynlig. Det måste tilläggas att de flesta 

superhjältar av icke-vit härkomst har en vit superhjälte eller liknande att tacka för sitt 

”upplyftande”. Uppfattningen kan skönjas att rasifierade inte kan själv och behöver hjälp. Ett 

exempel på detta är den första svarta Green Lantern-kåren medlemmen John Stewart, som var 

en ”arg svart man” tills Hal Jordan, den vite original Green Lantern ingrep och eleverade 

Stewart till en skälig nivå för att inkludera denne i Green Lantern-kåren
74

. Samma med Falcon 

som innan han blev superhjälte i var en hallick som förvandlades till en superhjälte av ”the 

cosmic cube”
75

. Detta målar bilden av vad jag skulle vilja kalla för en vit assistans-fantasi 

som direkt legitimerar orientalismen. Det kan tilläggas att stor möda har lagts av modernare 

serieskapare att städa bort dessa porträtteringar. 

 

Endast Ms. Marvel låter kvinnan associerad med tredje världen och stämplad som den andre 

komma till tals. Det finns tydliga ”vi” och ”dem”-kategorier som bekräftas av seriernas 

innehåll, men även också ett avståndstagande mot dessa ”dem” som är bigotta mot araber och 
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muslimer. Kraven på nyanserade muslimska karaktärer tycks alltjämt höjas, men nya 

karaktärer som Simon Baz är förvånansvärt statisk i sin roll som orättvist anklagad, trots 

narrativets framtida löften om att denna status kommer att övervinnas. Förutom Ms. Marvel 

har de nya muslimska karaktärerna vad jag vet inte utgjort några större kommersiella 

framgångar. Med karaktärsbibliotek på flera tusen karaktärer är exemplen på religiösa eller 

muslimska superhjältar förvånansvärt få men relevanta då de illustrerar en ny kategori av 

karaktärer som hittills verkat ointressant för både kreatörer och läsare. Likaså är antalet 

muslimska serieskapare inom den amerikanska serieindustrin nästan obefintlig. 

 

Vad säger då serier om muslimer och islam? En sammanfattning av min analys, förutsatt att vi 

kapar av utstickaren Holy Terror, säger att muslimer är på förhand dömda av ett fördomsfullt 

majoritetssamhälle. Skepticism mot islam hör hemma hos de trångsynta. De säger att islam är 

en källa till gångbar etik men inte starkare än någon annan etisk övertygelse. Serierna gör inga 

anspråk på att representera ett det sanna islam utan är mer intresserade av att inkludera 

muslimer i verklighetsflykten och maktfantasin som superhjälten representerar. 

 

Vi kan också efter granskning av dessa muslimska karaktärer se att serier i större utsträckning 

utforskar etnicitet och social status än religiositet. Ortopraxi är alltjämt närvarande men inga 

specifika eskatologiska eller teologiska funderingar avhandlas i dessa serier, inte ens då 

karaktärerna ställs inför övernaturliga element. Som pedagogiska verktyg för att förklara 

islam är serierna undermåliga, men som eskapistisk underhållning och uppmaning att höja 

blicken är serierna mestadels adekvata. Serierna utforskar makt- och identitetsfrågor men 

erbjuder också en väg ur dessa frågor genom att lekfullt vända på makten genom att göra bort 

med tvetydigheten beträffande karaktärers inre egenskaper. Superhjälten kastar utan problem 

av sig de nedtyngande kedjorna. 

 

5.2. Vidare forskning 
Den stora utvecklingen beträffande diversifierade karaktärer och serieskapare är pågående och 

långt mer material för granskning bör vara tillgängligt om trenden håller i sig. Vidare 

forskning kan också utröna om denna utveckling med medföljande medial uppmärksamhet i 

positiv eller negativ bemärkelse påverkat försäljningssiffror och om den tilltänkta publiken i 

meningsfull grad tar till sig de nya eller omtolkade karaktärerna. Det är också för framtiden 

angeläget att undersöka om trenden håller i sig och om seriemediet kan locka till sig en ny, 

mer mångkulturell publik och anställa fler mångkulturella serieskapare.



57 

 

 

Litteraturförteckning 
Bernström, Mohammed Knut. (2002) Koranens Budskap. Stockholm: Proprius förlag AB. 

Foucault, Michel. (2002) Sexualitetens historia 1. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 

Greer, John Michael. (2003). The New Encyclopedia of the Occult. St. Paul, MN: Llewellyn 

Publications. s. 97 

Habermas, Jürgen. (1986) ”Taking Aim at the Heart of the Present” ur Hoy, David (red): 

Foucault: A critical reader. Oxford: Blackwell Publishers. s. 152 

Howe, Sean. (2013) Marvel Comics: The Untold Story. New York: Harper Perennial. 

Lewis, David A. (2010) Graven Images. New York: The Continuum international publishing 

group. 

Lund, Martin. (2012) Gud i Fyrfärgstryck. Religionsvetenskaplig tidsskrift nr 13 02 

Lund, Martin. (2013) Rethinking the Jewish-Comics Connection. Lund: Media-Tryck. 

Mohanty, Chandra Talpade. (2011) ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och 

kolonial diskurs” ur Eriksson Chatarina, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red: 

Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 

samhället. Nora: Bokförlaget Nya Doxa. 

Nagel, Mechthild. (2004). Chandra Talpade Mohanty Review. Wagadu Volume 1, s. 1. 

Ross D. Petty. (2010) 'The "Amazing Adventures" of Super Hero®,' The Trademark 

Reporter, Vol. 100 No. 3, May-June 2010. 

Said, Edward W. (1979) Orientalism. Stockholm: Ordfront. 

Taylor, Dianna. (2011) Michel Foucault: Key Concepts. New York: Acumen. s. 2-3 

 

Internetkällor 
Aagård, Martin. Oktober 24, 2011. ”Seriemördare i Breiviks anda” 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article13824092.ab (Hämtad: 2014-07-25) 

 

BBC. February 15, 2006. ”Comic book hero takes on al-Qaeda” 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4717696.stm (Hämtad: 2014-07-25) 

 

BBC. Maj 13, 2004. ”'Zarqawi' beheaded US man in Iraq” 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3712421.stm (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Centers for Disease Control and Prevention. ”U.S. Public Health Service Syphilis Study at 

Tuskegee” http://www.cdc.gov/tuskegee/ (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Crupi, Anthony. Mars 3, 2010. ”Disney Channel previews new projects” 

http://www.hollywoodreporter.com/news/disney-channel-previews-new-projects-21274 

(Hämtad: 2014-07-25) 

 

DC Wikia. ”Characters” http://dc.wikia.com/wiki/Category:Characters Hämtad: (2014-07-25) 

 

DC Wikia. ”Presence (New Earth)” http://dc.wikia.com/wiki/Presence_(New_Earth) 

(Hämtad: 2014-07-25) 

 

Ellsworth, Spencer. Maj 8, 2014. ” ‘Can You Make Sure There’s Nothing Un-Islamic In Our 

Oriental Shlock-Fest?’ – G. Willow Wilson In The Bleeding Cool Interview” 



58 

 

http://www.bleedingcool.com/2014/05/08/can-you-make-sure-theres-nothing-un-islamic-in-

our-oriental-shlock-fest-g-willow-wilson-in-the-bleeding-cool-interview/ (Hämtad: 2014-07-

25) 

 

Gerding, Steven. Februari 10, 2014. ”‘Ms. Marvel’ rockets to the #1 slot on Marvel’s digital 

sales chart” http://robot6.comicbookresources.com/2014/02/ms-marvel-rockets-to-the-1-slot-

on-marvels-digital-sales-chart/ (Hämtad: 2014-07-25) 

 

History Matters. ” “Good Shall Triumph over Evil”: The Comic Book Code of 1954” 

http://historymatters.gmu.edu/d/6543/ (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Huda. ”Islamic Clothing Definition: Abaya” 

http://islam.about.com/od/glossary/g/abaya.htm (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Johnston, Rich. Juli 18, 2014. ” Ms Marvel #1 Goes To A Sixth Printing” 

http://www.bleedingcool.com/2014/07/18/ms-marvel-1-goes-to-a-sixth-print/ (Hämtad: 2014-

07-25) 

 

Mahadeo, Kevin. Augusti 27, 2010. “MOORE & NICIEZA LEAD "JLA/THE 99" 

http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=28034 (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Mahadeo, Kevin. November 5, 2010. ”THE BAT SIGNAL: DAVID HINE” 

http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=29252 (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Marvel Wikia. ”One-Above-All (Multiverse)” http://marvel.wikia.com/One-Above-

All_(Multiverse) (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Richards, Dave. Mars 9, 2008. ”SUPER SPY WEEKEND: FAISA HUSSAIN” 

http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=12839 (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Sava, Oliver. December 10, 2013. ”The best mainstream and superhero comics of 2013” 

http://www.avclub.com/article/the-best-mainstream-and-superhero-comics-of-2013-200604 

(Hämtad: 2014-07-25) 

 

Sneddon, Laura. November 24, 2012. ”The Strange Case of Grant Morrison and Alan Moore, 

As Told By Grant Morrison” http://comicsbeat.com/the-strange-case-of-grant-morrison-and-

alan-moore-as-told-by-grant-morrison/ (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Speelman, Tom. Februari 26, 2014. ”Not Your Typical Origin Story: G. Willow Wilson's 

New "Ms. Marvel"” 

 http://festival.calvin.edu/connect/festival-blog/2014/not-your-typical-origin-story-g-willow-

wilsons-new-ms-marvel/ (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy. September 12, 2003. ”Philosophy of Economics” 

http://plato.stanford.edu/entries/economics/#5 (Hämtad: 2014-07-25) 

 

TELL ME MORE STAFF. Januari 27, 2014. ”New Muslim Ms. Marvel Doesn't Drink, Date 

Or Eat Bacon” http://www.npr.org/2014/01/27/267029383/new-muslim-ms-marvel-doesnt-

drink-date-or-eat-bacon (Hämtad: 2014-07-25) 

 



59 

 

Truitt, Brian. Maj 9, 2012. ”Meet Simon Baz, DC Comics' new Arab-American Green 

Lantern” http://usatoday30.usatoday.com/life/comics/story/2012-09-05/Simon-Baz-Arab-

American-Green-Lantern/57594766/1 (Hämtad: 2014-07-25) 

 

Vita Huset. April 26, 2010. ”Presidential Summit on Entrepreneurship” 

http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/presidential-summit-entrepreneurship 

(Hämtad: 2014-07-25) 

 

Wham! Bam! Islam!. ”About Naif Al-Mutawa” 

http://www.whambamislam.com/about_naif.php (Hämtad: 2014-07-25) 

Serietidningar 
Brubaker, Ed. (2004-2005). Authority: Revolution #1-12. New York: DC Comics 

Cornell, Paul. (2008-2009). Captain Britain and the MI13 #1-15. New York: Marvel Comics  

Hine, David. (2011). Batman Annual #28. New York: DC Comics 

Hine, David. (2011). Detective Comics Annual #12. New York: DC Comics 

Johns, Geoff. (2013-2014). Green Lantern v.5 #0, #13-20. New York: DC Comics 

Lee, Stan. (1969).Captain America #117: New York: Marvel Comics 

O’Neil, Dennis. (1972). Green Lantern vol. 2, #87 New York: DC Comics 

Miller, Frank. (2011). Holy Terror. Legendary Comics LCC  

Morales, Robert. (2003). The Truth: Red, White & Black #1-7. New York: Marvel Comics  

Morrison, Grant. (2002). New X-Men #133. New York: Marvel Comics  

Nicieza, Fabian. (2010). Justice League of America – the 99 #1-6.  New York: DC Comics 

Priest, Christopher. (2003). The Crew #1-7. New York: Marvel Comics  

Wilson, G. Willow. (2014). Ms. Marvel vol. 4 #1-6, Infinite. New York: Marvel Comics 

 


