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Abstract 

This is a representation study of the superhero Black Widow from the films Iron Man 2 (2010), 

The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014) and The Avengers: Age of 

Ultron (2015). The purpose of the study is to find out if, and in that case how Black Widow is 

portrayed differently compared with the other superheroes. The chosen theories focus on 

motherhood, objectification, symbolic actions and different premises for male and female 

superheros. Using these theories, scenes with Black Widow or scenes that in some ways are 

interesting for the studie are analyzed and discussed. Two questions were formulated, the first 

asks how Black Widow is represented using representation theory, and the second if she acts 

on different premisses due to her gender. The results shows that she is in fact presented 

differently, and that she exists and acts on different premises. Her initial establishing scenes in 

three of the films focuses on her body and sexuality, something that occurs on more occasions 

throughout the films. She often answers to a higher authourity, and her relationships to male 

characters often implies romance or sex. Due to her sterility, she thinks of her self as a monster, 

which is part of a disussion about female action/superheroes and motherhood. This essay also 

discusses the representation discourse that takes place in social media and media in general, 

and the fact that three out of four of the films has passed the so called Bechdel test. Some say 

that Black Widow previously has been portrayed as a new form of female cinematic superhero, 

and that she after Age of Ultron was reduced to a gender stereotype. The results of this study 

suggests this is not the case, as the character was not presented more accurately in the previous 

films either. On account of these results, this essay problematizes the use and application of the 

Bechdel test as we may see how it provides an inadequate measure of correct female 

representation.  
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1 INLEDNING 

De senaste 15 åren har det kommit fler filmer med superhjältar än under hela filmhistorien 

tillsammans. De olika filmbolagen skördar stora framgångar och biopubliken flockas för att se 

nya actionfyllda äventyr med hjältar som Batman, Iron Man och Wolverine. Marvel som ägs 

av Disney som är den största aktören, med D.C. Comics tätt efter, har ett fiktivt universum som 

består av ett gigantiskt bibliotek med superhjältar av alla dess slag, den senaste siffran som 

nämnts av bolaget är att de har närmare 7000 unika hjältar (Crupi 2010). Sedan 2008 har tolv 

högbudgetproduktioner från Marvel och Walt Disney Studios gått upp på bio, och ytterligare 

minst elva är planerade. I filmerna samlas några av Hollywoods hetaste och största 

skådespelare, och skaran av Oscarsvinnare och hyllade skådespelare som drar på sig 

spandexkostymer för att rädda världen verkar vara aldrig sinande. Trots filmsvitens framgångar 

har det riktats kritik mot Marvel/Disney på grund av för få kvinnliga superhjältar. Först 2019 

är den första filmen med en kvinnlig superhjälte från Marvel i titelrollen planerad, och då är det 

Captain Marvel publiken kommer att få stifta bekantskap med. Bland de röster som har höjts 

har man påpekat det faktum att samtliga framträdande superhjältar i filmserien, Iron Man, 

Captain America, Thor och The Hulk alla har fått egna filmer och bakgrundshistorier, samtidigt 

som den mest framträdande kvinnliga hjälten Black Widow (Scarlett Johansson) fått vara utan. 

När Scarlett Johansson var med i Saturday Night Live 2015 drog man detta faktum till sin spets 

och gjorde en humoristisk trailer där Black Widows bakgrundshistoria blir en romantisk komedi 

med titel Black Widow: The Age of Me under parollen ”Marvel – We know Girls”. Denna, om 

än humoristiska kommentar är del av en större debatt som figurerat runt den kvinnliga 

representationen i dessa filmer.  

Ett annat exempel är hashtaggen #WheresNatasha där man samlat bilder från leksakshyllor som 

visar upp hjältarna från filmerna där Black Widow lämnats utanför (Marcotte 2015). 

#WheresNatasha kan även användas när man söker på forskning runt kvinnliga superhjältar. 

Black Widow är frånvarande och Wonder Woman är den superhjälte som ständigt hamnar 

under lupp. Som ni kan se i denna studie har Wonder Womans plats i forskningen sin förklaring 

i att hon anses vara en av de första kvinnliga superhjältarna. Man har även kommit fram till att 

andra kvinnliga superhjältar är stereotypiska i sin representation och att just Wonder Womans 

premisser fortfarande gäller även hos dessa.  

När det kommer till representationsteorier runt kvinnliga actionhjältar i film är studieobjekten 

ofta begränsade till några få återkommande exempel och superhjälten så gott som frånvarande. 

I denna studie kommer jag därför att genomföra en analys av Black Widow. Jag använder mig 
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av representationsteorier och studier gjorda på olika superhjältar, och tar även upp en del av 

debatten runt kvinnlig representation och Black Widow som den förts i samhället, i sociala 

medier och i press.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Definition av superhjälte 
Det förekommer i denna studie jämförelser av, och exempel på, vad som kan verka vara olika 

hjältar: actionhjälten och superhjälten. I denna studie är superhjälten en form av actionhjälte då 

superhjälten figurerar i actiongenren. En superhjälte är en individ med extraordinära förmågor, 

exempelvis superstyrka, förmågan att flyga, eller odödlighet. Sen finns det superhjältar som 

saknar dessa förmågor och är mänskliga men utför handlingar som vanliga människor ej skulle 

klara av, exempel på en sådan är Batman. Det finns även ett karaktärsdrag hos vissa superhjältar 

som ibland blir definierande och det är antihjälten. Att vara ”anti” något kan föra tankarna till 

att man är den raka motsatsen, att det i fallet med superhjälten hade varit dess raka motsats 

ärkefienden. Antihjälten agerar i det grå utrymmet mellan de båda extrema definitionerna av 

hjälte och skurk. De är för goda för att vara onda, och för onda för att vara goda (Knowlton, 

Spivey 2008, s 52). En annan sak som skiljer ut superhjältarna är mytologin som omger dem, 

som exempelvis att de ofta har alter egon, eller definierande dräkter. En vanlig actionhjälte är 

någon som saknar de extraordinära egenskaperna, mytologin och till viss del det rättspatos som 

återfinns hos superhjälten. Dessa kan i vissa fall utföra handlingar som vanliga människor ej 

hade klarat av, ibland i kostym som Beatrix ”The Bride” Kiddo i Kill Bill 1 & 2 (2003, 2004) 

vilket gör att de skulle kunna kategoriseras in i samma fack som den traditionella superhjälten. 

Denna suddiga gräns mellan actionhjälte och superhjälte motiverar användandet av vissa 

filmkaraktärer i jämförelser och exempel.     

1.1.2 Den första kvinnliga superhjälten 
Forskaren och författaren Gerard Jones skriver att han efter intervjuer och samtal med sina 

tecknarkollegor kunde dra slutsatsen att de flesta serieförfattare (skapare av seriefigurer) anser 

att manliga karaktärer är givna inslag i serievärlden, men att de ”måste” ha med kvinnliga 

hjältar. De stressar då fram kvinnliga karaktärer hoppusslade av klichéer och med stereotypiska 

drag (Jones 2002, s 89). Denna, om än empiriska slutsats utan data att backa upp den (ex. 

redovisade intervjuer med olika serieskapare om just detta ämne) är en intressant aspekt och 

skulle kunna förklara varför väldigt lite forskning är gjord på just kvinnliga superhjältar – det 

finns för få, och de är till största delen hopplock av tidigare karaktärer. Jones nämner dock att 

det finns ett undantag och det är Wonder Woman (Jones 2002, s 89).  
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Wonder Woman är den kvinnliga superhjälte som figurerar flitigast i akademiska texter. Hon 

är en av de första kvinnliga superhjältarna och går tillbaka till en tid runt andra världskriget där 

kvinnor i serietidningar var antingen kärleksintressen eller de klassiska damerna i nöd. Wonder 

Woman var en välkalkylerat framtagen kvinnlig superhjälte (Tate 2008, s 147). Behovet som 

fanns var enligt Chuck Tate, som citerar karaktärens skapare psykologen Dr. William Moulton 

Marston, i korta drag att tjejer inte vill vara tjejer så länge feminina arketyper saknar 

handlingskraft och styrka, att det behövdes en hjälte med alla krafter hos Superman och 

lockelserna hos en vacker kvinna. Då Marston var psykolog, upplärd av Hugo Münsterberg, 

applicerade han den tidens rådande teorier i skapandet av sin karaktär. Marston var negativt 

inställd till den tidens manliga superhjältar (vilka i stort sett var endast Superman och Batman). 

Han ansåg att dessa saknade de mest elementära feminina karaktärsdragen som kärlek och 

strävan efter fred, istället var de överdrivet maskulina (O’Reilly 2005, s 274). 

Vad som sägs ha gjort Wonder Woman populär råder det delade åsikter om. Det finns de som 

hävdar att framgångarna berodde på att hon var atypisk, att hon inte agerade utefter redan 

skrivna mallar, samtidigt som senare studier hävdar att hennes överdrivna proportioner, hennes 

avslöjande kläder och att hon kombinerar hälsosam fysik och fertilitet med ultrastyrka är vad 

som tilltalade en till största del manlig publik (O’Reilly 2005, s 274). En annan sak som är 

intressant med Wonder Womans ursprung är att hennes superkrafter och uppdrag inte följer 

samma premisser som hennes manliga motsvarigheter. För att Wonder Woman skulle bli 

erkänd av sitt samhälles matriark var hon tvungen att genomgå en rad styrkeprov och sedan stå 

inför rätta. Att behöva motivera sina handlingar och bli godkänd av en högre, sanktionerad 

instans är något som återkommer även idag hos kvinnliga superhjältar, i både Buffy the Vampire 

Slayer (1997-2003) och i TV-serien Charmed (1998-2006) måste handlingar utförda av 

huvudkaraktärerna godkännas av andra (O’Reilly 2005, s 280f).  

1.1.3 Kvinnliga superhjältar på bio 

Det finns väldigt få filmvetenskapliga studier gjorda på kvinnliga superhjältar. En förklaring 

kan vara att den första filmen med en kvinnlig superhjälte i titelrollen kom så sent som 1984 

med filmen Supergirl (1984). Det finns helt enkelt inte några tidiga filmer eller karaktärer att 

analysera. Avsaknaden av detta kan förmodligen delvis tillskrivas de slutsatser Jones gör om 

att de kvinnliga karaktärerna till största delen är klyschor som tvingats in serietidningar (som 

senare adapteras till film). Filmer där den kvinnliga superhjälten är huvudkaraktär är genom 

filmhistorien få. Förutom Supergirl, är det endast en handfull filmer som gått upp på bio, Sheena 

(1984), Tank Girl (1995), Barb Wire (1996), Catwoman (2004), Elektra och Aeon Flux (båda 
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2005) och Ultraviolet (2006). Då jag ej avser göra en kvantitativ, eller historisk studie av detta 

drar jag inga generella slutsatser eller går in på djupare analyser, men att endast empiriskt 

studera titel avslöjar frånvaron av den kvinnliga superhjälten.  

Det finns några filmer till där kvinnliga superhjältar förkommer, men då är det som sidekicks 

eller andra biroller exempelvis Batgirl i Batman and Robin (1997)  Elektra i Daredevil (2003), 

Silk Spectre från Watchmen (2009) och Hit-Girl från Kick-Ass 1 & 2 (2010, 2013). 

Ensemblefilmer som X-Men-serien (2000-), Marvels filmer (2001-) och Fantastic Four-

filmerna (2005, 2007, 2015) har flertalet kvinnliga superhjältar i rollistorna. Om man väljer att 

utgå från min tidigare definition, att en superhjälte kan vara någon som trots avsaknaden av 

superkrafter utför omänskliga handlingar och överlever situationer som vanliga människor ej 

hade överlevt så blir listan något längre. Ett axplock av karaktärer och filmer som fyller dessa 

kriterier är Trinity från Matrix-trilogin (1999, 2003), Katniss Everdeen från Hunger Games-

serien (2012-2015), Lara Croft från Tomb Raider-filmerna (2001, 2003), Beatrix Kiddo från 

Kill Bill 1 & 2 (2003, 2004) och Alice från Resident Evil-serien (2002-). 

1.1.4 Den kvinnliga actionhjälten 
Då en kvinnlig superhjälte samtidigt är en kvinnlig actionhjälte kommer jag här ge en kort 

överblick över utvecklingen av dessa. Under rubriken Teoretiska utgångspunkter i denna 

uppsats presenteras teoretiker som använt sig av representationsteorier för att bättre förstå den 

kvinnliga actionhjältens utveckling och representation, här används delvis dessa teoretikers 

övergripande bild av filmklimatet för att se både ursprunget och utvecklingen. 

Under 80-talet, actionfilmens guldperiod, var det den manliga kroppen som låg i fokus. Arnold 

Schwarzenegger och Sylvester Stallone var med sina svällande muskler och omnipotenta 

rollkaraktärer tongivande för en hel genre, och enligt Yvonne Tasker var det vinnande konceptet 

med enmansarméer och kvicka repliker på väg att plocka bort möjligheten att se något annat än 

män i huvudrollerna i actionfilmer från Hollywood. Under den senare delen av 80-talet och 

början av 90-talet började det ske en förändring och allt fler filmer med starka kvinnliga 

karaktärer fick stor framgång. I dessa filmer ersattes männen av kvinnor, och hjältinnor som 

Ellen Ripley i Aliens (1986) (även om Ellen Ripley blev en ikonisk karaktär redan 1979 i Alien 

är uppföljaren mer av actionkaraktär) och Sarah Connor i Terminator 2 (1991) rönte stora 

framgångar hos både publik och bolag (Tasker 1993, s 3f). Kvinnan i den tidiga actionfilmen, 

från 80-talet och största delen av 90-talet var med få undantag (ex. Ripley och Connor) väldigt 

decimerad. De tillförde filmernas narrativ väldigt lite, oftast var de männens kärleksintressen, 

och var vanligtvis inte aktivt inblandade i några större actionscener.  
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Det finns en handfull exempel på ledande kvinnliga actionkaraktärer både innan och under 80-

talet, exempelvis i filmer som Barabarella (1968) och Red Sonja (1984). Båda dessa filmer är 

enligt Tasker försök från filmbolagen att skapa starka, självständiga och kraftfulla kvinnliga 

hjältar som reaktion på en växande feminism. Hur de framställdes kritiserades dock då de 

genom sexualisering ansågs tilltala en manlig publik mer än en kvinnlig (Tasker 1993, s 19).  

Sätter man biofilmen lite åt sidan så har det inom den amerikanska populärkulturen, och även i 

det amerikanska samhället funnits flertalet starka kvinnor. Som exempel figurerade den 

skarpskjutande westernhjältinnan Annie Oakley i kortare illustrationer redan under 1800-talet, 

i början av 1900-talet visades kortfilmer, så kallade serials, innan biofilmerna startade, bland 

andra The Perils of Pauline (1914) med en kvinnlig hjälte i huvudrollen. Senare kom som nämnt 

ovan Wonder Woman i samband med andra världskriget, och under 1970-talet var Charlies 

Angels (1976-1981) extremt populär i de amerikanska hushållen. Kvinnliga actionhjältar, om 

än få, har alltså funnits i någon form i alla tider. Vad som enligt Sherrie Inness har skett de 

senaste två årtiondena är att antalet karaktärer har ökat markant. Som finns presenterat ovan är 

det ovanligt med kvinnliga superhjältar i ledande roller, men ser man till tv-serier är de desto 

fler, Inness nämner som exempel Dark Angel (2000-2002), Buffy the Vampire Slayer (1997-

2003) och Xena: Warrior Princess (1995-2001). Även utanför filmens värld finns det flertalet 

starka, kvinnliga hjältar i exempelvis tv-spel som Tomb Raider och Resident Evil (Inness 2004, 

s 2). Den ständigt växande trenden ses som utmanande mannens tidigare monopol på makt och 

muskler och ifrågasätter de av populärkulturen konstruerade könsrollerna. Även om vi ser allt 

fler starka kvinnliga actionhjältar är det dock viktigt att granska dem och studera hur kvinnan 

representeras i dessa sammanhang.    

1.2 Forskningsproblem och syfte 
Som presenteras i denna studie finns det relativt lite forskning om kvinnliga superhjältar. 

Flertalet studier har gjorts om den första kvinnliga superhjälten Wonder Woman, men förutom 

denna karaktär lyser de övriga med sin frånvaro. Det finns betydligt mer forskning om kvinnliga 

actionhjältar och denna har resulterat i flertalet framträdande teorier om kvinnlig representation. 

I denna studie har jag för avsikt att applicera några av dessa teorier, samt använda mig av 

forskning som gjorts på superhjältar och göra en representationsanalys av Marvels karaktär 

Black Widow. Karaktären förekommer i filmerna Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), 

Captain America: The Winter Soldier (2014) och The Avengers: Age of Ultron (2015).  

Syftet med studien är att undersöka Black Widows representation. Om hon exempelvis agerar 

sexobjekt för andra karaktärer och publik, om hon är en karaktär av narrativ vikt eller om hon 
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framställs som symboliskt manlig eller utför symboliskt manliga handlingar. Jag kommer även 

titta på likheter och skillnader mellan Black Widow och de slutsatser som dragits när man 

studerat Wonder Woman, de kvinnliga superhjältarnas arketyp, och se om hon behöver 

motivera sina hjältemodiga handlingar annorlunda jämfört med sina manliga kollegor.  

För att genomföra denna studie har jag formulerat två frågeställningar: 

 Hur representeras karaktären Black Widow i filmerna Iron Man 2, The Avengers, 

Captain America: The Winter Soldier och The Avengers: Age of Ultron utifrån teorier 

om kvinnlig representation i actionfilm?  

 Agerar Black Widow, likt Wonder Woman, efter andra premisser än de manliga 

superhjältarna, hur manifesterar detta sig? 

1.3 Avgränsningar 
I samtliga filmer där Black Widow figurerar finns en uppsjö av andra karaktärer. Två av 

filmerna handlar specifikt om två andra superhjältar (Iron Man och Captain America) och The 

Avengers och Avengers: Age of Ultron är båda ensemblefilmer där flera olika superhjältar delar 

på huvudrollerna. Att det är en sådan avsevärd bredd på karaktärsregistret gör att jag valt att 

inte fokusera lika mycket på de övriga karaktärerna då det hade blivit för omfattande. Där det 

förekommer dialog mellan Black Widow och andra karaktärer, eller om hon diskuteras när hon 

inte är i bild kommer behandlas, likaså för att beskriva möjliga skillnader mellan de manliga 

karaktärerna och Black Widow, men de övriga karaktärernas representation kommer ej att 

studeras ingående i analysen. Samma sak gäller de andra kvinnliga karaktärerna i filmerna, om 

premisserna ovan inte uppfylls. 

Då Black Widow från början, och även simultant med filmerna är en karaktär som skapats för 

ett annat format finns det ett bibliotek med olika historier som handlar om henne. Då denna 

studie inte använder serietidningarna eller de animerade filmerna som material dras inga 

paralleller till dessa. Enda undantaget är hennes korta bakgrundshistoria vilken är hämtad från 

Marvels karaktärsdatabas, den används främst för att beskriva hennes bakgrund och informera 

om karaktären.  

De representationsteorier som används för analysen handlar om kvinnliga actionhjältar, de 

berör med andra ord inte kvinnlig representation i film generellt, teorier om maskulinitet eller 

övrig psykoanalytisk filmteori. För analysen används ej heller feministiska teorier som inte 

berör film.  
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En annan avgränsning som gjorts är analys av de konnotationer Black Widows namn kan ha 

utanför karaktären. Att det är en dödlig giftspindel och att namnet ibland används för kvinnor 

som mördar sina män kommer inte behandlas.    

2 TIDIGARE FORSKNING 
Här presenteras ett antal tidigare studier som involverar kvinnliga superhjältar och 

actionhjältar. Det finns även med ett avsnitt som behandlar representationsdiskursen om 

Black Widow i medier och sociala medier.   

2.1 The Wonder Woman Precedent: Female (Super)Heroism on Trial av Julie 

D. O’Reilly 
Julie D. O’Reilly har studerat skillnaden mellan kvinnliga och manliga superhjältar, och vilka 

premisser de får agera hjältar utefter. Hon konstaterar att de flesta superhjältars 

bakgrundshistorier innehåller någon form av styrkeprov för att de ska bevisa sin värdighet och 

sina kvalitéer. Hon menar att trots att Wonder Woman, som är karaktären hon utgår ifrån i 

studien, introducerades under en tid då det endast fanns manliga superhjältar (serietidningar) 

var hon inte likställd med dessa. Wonder Woman hade en högre instans som godkände hennes 

val att bli superhjälte genom en form av rättegång som följde en rad utmaningar, till skillnad 

från exempelvis Superman som tog på sig sin mantel och själv valde sin väg (O´Reilly 2005, s 

273f). Även om karaktären hyllades när hon kom som en superhjälte för flickor/kvinnor 

spekulerar O’Reilly i om skaparen, psykologen och Hugo Münsterbergs lärling William 

Moulton Marston (skrev under pseudonymen Charles Moulton), egentligen skapade sin 

karaktär för män. Det har hävdats att trots Marstons vinkningar till feminismen, så skapades 

Wonder Woman som en välkalkylerad kvinnlig karaktär som avsiktligt tilltalade männens 

behov av sexuell dominans (O’Reilly 2005, s 274).  

O’Reilly hittar samma fenomen även hos nutida kvinnliga superhjältar. Med exempel från tv-

serierna Charmed och Buffy the Vampire Slayer (den sistnämnda är skapad av Avengers-

regissören Joss Whedon) lyfter hon fram flera exempel som på hur starka kvinnor behöver 

rättfärdiga, redovisa och motivera sina superhjälteförfaranden hos en godkännande, högre 

instans. O´Reilly anser att Wonder Woman och Superman var de arketypiska superhjältarna, 

och att de epitet de fick från början har stannat kvar hos superhjältar än idag. Att kvinnorna 

alltid måste stå till svars för sina handlingar anser O’Reilly begränsa deras möjligheter och 

därmed avslöja kvinnans svaghet, hon går så långt att hon anser att termen kvinnlig superhjälte 

är en oxymoron, det vill säga termen motsäger sig självt. Detta grundar hon i att rättfärdigandet 
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i att en aktiv kvinna behöver visas upp som passiv för att passa in i den manliga blicken då 

behovet är stort att kvinnan ska rymmas i förhållandet mellan mannen/maskulinitet som subjekt 

och kvinnan/femininitet som objekt (O’Reilly 2005, s 280).  

2.2 The Stereotypical (Wonder) Woman av Chuck Tate 
Chuck Tate behandlar även han Wonder Woman, dock ur ett något annorlunda perspektiv. Han 

anser att Wonder Woman var atypisk till skillnad mot tidigare kvinnliga hjältar. Tate tar upp 

samma kalkylerade skapandeprocess som O’Reilly var inne på, men menar också att både 

Marston och än mer hans efterföljare skrev hennes äventyr som en balansakt mellan tidstypiska 

stereotyper och hennes bakgrundshistoria (Tate 2008, s 147f). Genom en antropologisk 

strukturalistisk genomgång av historiska kvinnliga hjältar och kvinnans biologiska roll förklarar 

han ursprunget till de kvinnliga stereotyperna och förhållandet till varför män ska vara aktiva 

och kvinnor passiva, han betonar att dessa teorier är komplexa, men att dess kärna går att 

förklara. Enligt Tate är man överens om att kvinnor och män har genetiska, organiska och 

fysiska skillnader, dock skapar inte dessa sociala och psykologiska skillnader. Tate utgår från 

de tidiga skillnaderna mellan män (jägare) och kvinnor (mödrar). Han beskriver hur urvalet vid 

jakt föll på männen, inte enkom för andra fysiska förutsättningar, utan även det faktum att man 

inte kunde riskera samhällets avkommor genom att utsätta kvinnorna för farorna jakten innebar. 

Detta bör senare ha lett till skapandet av sociala aggressiv/passiv-strukturer. Det avslöjar 

ingenting om individuell skicklighet, bara biologiskt naturliga strukturer (Tate 2008, s 149f). 

Tate nämner också att den, enligt vissa, enda faktiska skillnaden mellan män och kvinnor 

baserat på fysik är hur långt och hur hårt de kan kasta (ex. spjut). Han poängterar sedan att om 

man inom en viss kultur skulle förbjuda all fortplantning inom ett visst åldersspann så hade 

förutsättningarna sett annorlunda ut. Detta tankeexperiment kan man knyta an till Wonder 

Womans ursprung, ett matriarkat där män är förbjudna.  

Tate tar upp flertalet exempel på hur flexibla de sociala strukturerna kan vara. Framträdande 

historiska kvinnor som Jeanne d’Arc, den keltiska drottningen Boudicca och den japanska 

samurajen Tomoe Gozen var alla framgångsrika krigare och motsatsen till den passiva kvinnan 

(Tate 2008, s 150f). Tate hävdar att inom populärkulturen är det en balansakt som råder när vi 

kategoriserar in kvinnliga stereotypiska drag hos atypiska karaktärer. De måste besitta även 

feminina drag, hans exempel är att en stark kvinna kan ses ha romantiska förhållanden med män 

där hennes stereotypiska feminina drag kan få utlopp. Tate beskriver hur den kvinnliga 

bodybuildern ofta klassas som ful, eller inte som en riktig kvinna, därför finns det ofta en 
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överdriven sexighet hos fiktiva karaktärer med typiska manliga drag eller egenskaper (Tate 

2008, s 155f).   

2.3 Gender Typicality and Extremity in Popular Culture av  Kerri L. Johnson, 

Leah E. Lurye och Jonathan B. Freeman 
Kerri L. Johnson, Leah E. Lurye och Jonathan B. Freeman använder sig inte av samma 

antropologiska och strukturalistiska teorier som Chuck Tate, dock är de inne på ungefär samma 

bana. De konstaterar tidigt i sin studie Gender Typicality and Extremity in Popular Culture att 

superhjältar är karikatyrer sett till definitionen att de har fysiska och perceptuella egenskaper 

som överstiger människans. Precis som med övriga drag och egenskaper som är förhöjda hos 

superhjältar gäller detta också könsaspekten. De menar att skillnaderna mellan könen är 

förhöjda hos superhjältar både för att förstärka de fysiska skillnaderna, men även de maskulina 

och feminina dragen. De karikatyriska stereotypiska könsrollerna får utryck i både namn (ex. 

Wonder Woman, He-Man) och i form sett till fysiska attribut och funktion (Johnson, Lury & 

Freeman 2008, s 230f). De fastslår att människan medvetet och omedvetet kategoriserar andra 

människor, de tre stora kategorierna vi placerar andra i är kön, ras och ålder. Av dessa är 

könsrollen den starkaste då den är med oss från födseln. Vår medvetenhet av de olika könen är 

även vad som skapar stereotypiska attityder och uttryck, och avgör vad som är maskulint och 

vad som är feminint. Att en person uppträder atypiskt bland dessa stereotyper, de ger exempel 

på en man som svänger med höfterna mer än vad som är tolkat manligt, gör att folk i allmänhet 

dömer denna person på ett annat sätt (Johnson, Lury & Freeman 2008, s 232). De förklarar även 

att det manliga, maskulina ofta uppfattas som normen, idealet, samtidigt som det feminina är 

en slags motsats. När män gör något feminint straffas de med andra ord för att både ha gjort 

något atypiskt för sin könsroll, men också för att akten i sig är värd mindre än en manlig. 

Kvinnor som gör något manligt kan istället uppfattas som kompetenta eller handlingskraftiga, 

men kan straffas genom att bli illa omtyckta (Johnson, Lury & Freeman 2008, s 232f). 

När det kommer till superhjältar och exakt på vilket sätt de framställs som karikatyrer och 

stereotyper nämner Johnson, Lurye och Freeman de fysiska attributen, en kvinnlig superhjälte 

är oftast mindre, mjukare och har mer accentuerade kurvor (än de manliga motsvarigheterna). 

Även beteendemönstren skiljer sig mellan män och kvinnor då kvinnorna oftast är lugnare, 

känslosammare och mer förstående. För att ta fram ett mätbart instrument för vilken grad de 

fysiska attributen framhävs hos superhjältar, och hur män och kvinnor skiljer sig åt använder 

de sig av två olika enheter, Waist-to-Hip Ratio (WHR) och Chest-to-Waist Ratio (CWR) 

(Johnson, Lury & Freeman 2008, s 232f). Detta är inget denna studie behandlar mer ingående, 
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mer än att uppmärksamma att termerna existerar och att resultatet enligt forskarna bevisar deras 

teorier. Det finns ytterligare en aspekt som är intressant att ta upp från deras studie, och det är 

om det är så att en superhjälte har superversionen av de mänskliga fysiska dragen, så borde de 

även besitta superversionerna av stereotypiska manliga/kvinnliga dragen. En kvinnlig 

superhjälte borde därför vara omänskligt snäll, hänsynsfull och öm, samtidigt som en manlig 

superhjälte borde vara omänskligt aggressiv och självständig. När de gjorde empiriska 

undersökningar, och även tester med försöksgrupper visade sig detta inte stämma. De kvinnliga 

superhjältarna visade sig vara mer maskulina än feminina (Johnson, Lury & Freeman 2008, s 

240f). 

2.4 The Incredible Hulk: Origins of rage av Christopher J. Patrick och Sarah 

K. Patrick 
The Hulk är en av karaktärerna som förekommer i Marvels filmsvit. I filmerna interagerar Black 

Widow med The Hulk frekvent och att titta lite extra på denna karaktär är därför av vikt för 

denna studie.  

Christopher J. Patrick och Sarah K. Patrick har i sin studie tittat på ilska och aggression genom 

att analysera The Incredible Hulk (The Hulk, eller Hulken på svenska). De utgår från tesen att 

ilska är något som existerar i alla människor, att det är ett evolutionärt arv och att individer som 

har stora problem med detta har det på grund av genetiska arv och upplevelser. Sinnestillståndet 

ursinne, eller ilska kan innefatta bland annat att individen blir irrationell och inte kan kontrollera 

sina handlingar (Patrick & Patrick 2008, s 219). Just ilska, så gott som okontrollerbar är det 

centrala i The Hulks fall. När Bruce Banner provoceras eller utsätts för något hot förvandlas 

han till sitt gröna alter ego. Enligt Patrick och Patrick skiljer sig The Hulk från de flesta andra 

superhjältar, även antihjältarna. Hjältar vars metoder ibland kan ifrågasättas brukar agera med 

omgivningens säkerhet i åtanke, detta existerar inte hos The Hulk. De säger även att Bruce 

Banner är en av de mer sympatiska och tilltalande karaktärerna då han är känslig, ett geni och 

väldigt komplex, den raka motsatsen till när han har förvandlats då The Hulk påminner om ett 

spädbarn i både uppfattning och känslomässigt. Banner är rationell och The Hulk irrationell, 

Banner är intelligent och The Hulk tänker som ett barn (Patrick & Patrick 2008, s 215).  

2.5 De icke-akademiska diskurserna runt Black Widow 
Här följer några nedslag i de diskurser utanför forskningen som behandlar Black Widow och 

representation. Tre av de fyra filmer jag analyserar har passerat Bechdeltestet vars avsikt är att 

främja kvinnlig representation i film, och inläggen om Black Widow diskuterar hennes 
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representation. Båda dessa ämnen är intressanta för denna studie då de ger insikt i hur samhället 

använder sig av, och tolkar representation.  

2.5.1 An Open Letter to Joss Whedon from a Disappointed Feminist Fan After 

Watching 'Age of Ultron' av Sara Stewart 
Joss Whedon är regissör och manusförfattare och Avengers-seriens ansikte utåt. Han har 

tidigare regisserat och skrivit bland annat Buffy the Vampire Slayer (både tv-serien och 

långfilmen) som framhålls i flera studier då den har en stark kvinnlig hjälte i huvudrollen. I sin 

besvikelse efter den senaste Avengers-filmen skrev Sara Stewart, till vardags etablerad 

filmrecensent och kritiker på New York Post och kolumnist på bloggen Women and Hollywood 

ett öppet brev till Joss Whedon. Hon håller Whedon ansvarig för att Black Widow som enligt 

Stewart var en frisk fläkt i en i övrigt mansdominerad genre i den första filmen nu har placerats 

in i ett gammalt genusfack. Stewart anser att Black Widows förtvivlan att inte kunna få barn är 

ett steg tillbaka i utvecklingen. De andra kvinnorna i filmen, Linda Cardellini (Lindsay Weir), 

Maria Hill (Cobie Smulders) och Dr. Helen Cho (Claudia Kim) kan även dessa ses som 

stereotypa könsroller. Den ena är en gravid hemmafru, den andra är väldigt passiv och den 

tredje blir trots att hon etableras som ett geni senare ett klassiskt offer. Stewart anmärker även 

på den väldigt ”grabbiga” stämningen som råder i den scen där hela gänget är samlat hemma 

hos Tony Stark (Robert Downey Jr) för en liten soaré. Stewarts poäng är hennes besvikelse över 

hur Joss Whedon som tidigare har skrivit kvinnor väldigt nyanserat och uppdaterat, nu faller 

tillbaka i till de klassiska könsrollerna (Stewart 2015).  

2.5.2 The Avengers’ Black Widow Problem: How Marvel Slut-Shamed Their Most 

Badass Superheroine från The Daily Beast 
Jen Yamamoto på The Daily Beast bygger sin kritik på ett uttalande som Chris Evans (Captain 

America) och Jeremy Renner (Hawkeye) gjorde under pressturnén som följde premiären av Age 

of Ultron. Under en presskonferens användes orden slut (slampa) och whore (hora) när frågan 

kom om Black Widows roll i filmen. Renner och Evans gick senare ut och bad om ursäkt. 

Yamamoto menar dock att de båda skådespelarna trots det uppenbart olämpliga ändå 

definierade Marvels syn på könsroller och kvinnlig representation. Hon skriver att kvinnorna i 

Marvels filmer används som rekvisita för att berätta historier om män, där samtliga manliga 

karaktärer fått egna problem att hantera har kvinnorna istället agerat passivt och som stöd för 

dessa. I samtliga 11 filmer har kvinnorna, förutom Gamora (Zoe Saldana) i Guardians of the 

Galaxy (2014) spelat antingen kärleksintressen eller känslokalla femme fatal-karaktärer. Hon 

konstaterar också att när det väl kommer en Marvel-film med en kvinnlig huvudkaraktär blir 

det inte med Black Widow utan Captain Marvel (2019). En förklaring till bristen på kvinnor i 
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filmerna har behandlats av Joss Whedon i en intervju med Newsweek 2013 där han beskriver 

hur filmindustrin trots påtryckningar inte vill producera högbudgetfilmer med kvinnliga 

superhjältar då leksakstillverkarna klagar på minskad försäljning och publiken hänvisar till 

tidigare misslyckade försök som Catwoman (2004) och Elektra (2005) (Daily Beast, The 2015). 

2.5.3 Black Widow, Scarce Resources And High-Stakes Stories från Monkey See 
Linda Holmes menar att hela konceptet med en karaktär som heter Black Widow och hur hon 

är skriven handlar om främst sex och våld. Hon säger också att i det klimat de kvinnliga 

superhjältarna befinner sig bör vara oundvikligt att de vid någon punkt decimeras till de 

klassiska stereotyperna. I Black Widows fall sker detta när det kommer fram att hon har 

steriliserats, och därför inte har behövt några andra motiv att se sig själv i en annan roll än 

superhjälte. Holmes försvarar användandet av Black Widows sterilitet, även de andra 

porträtteringarna i filmen, hemmafrun, den passiva hjälten och offret då dessa inte är unika 

karaktärer, och alla spelar en väsentlig roll i filmens narrativ. Vad hon poängterar är dock att 

då det totalt finns så få kvinnliga karaktärer i Marvels filmer bör man kräva att det även finns 

karaktärer som någon gång stiger utanför dessa stereotypa representationer. Det bör finnas en 

balans mellan att porträttera en karaktär som Black Widow som antingen en kvinna eller en 

superhjälte, det går att kombinera de två så hon kan definieras som både kvinna och hjälte, utan 

att specifikt definieras av vad som är exempelvis kvinnligt. Enligt Holmes handlar de flesta 

berättelser med män om män som bara gör saker, och det borde enligt henne gå att applicera på 

kvinnor också (Monkey See 2015).  

2.5.4 Bechdeltestet 
Tre av fyra filmer som analyseras i denna studie har passerat det så kallade Bechdeltestet, Iron 

Man 2, Captain America: The Winter Soldier och Avengers: Age of Ultron (Bechdeltest.com 

2015). Testet förkommer flitigt i den icke-akademiska diskursen på bloggar, i debattinlägg och 

på sociala medier. 1985 författade serietecknaren Alison Bechdel vad som kom att bli kallat 

Bechdeltestet. I en kort seriestripp vid namn The Rule från Dykes to Watch Out for beskriver 

en kvinnlig karaktär hennes regel för vilka filmer hon tillåter sig själv att se, kortfattat ska de 

uppfylla tre kriterier, filmen måste ha: (1) Två kvinnliga karaktärer som (2) pratar med varandra 

om (3) något annat än män (Bechdeltest, 2015). Enligt Bechdel var seriestrippens budskap från 

början avsedd att vara ett humoristiskt inslag, ett skämt, men då det senare återuppstod och 

började spridas på internet valde Bechdel (och hennes fans) att lägga större vikt vid det då det 

sammanfattade hennes livs kamp för jämställdhet och kvinnlig representation. Bechdel själv 
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säger att testet har uppenbara begränsningar sett till att feministiska filmer kanske inte möter 

kriterierna, hon säger också att testet inte är vetenskapligt (Morlan, 2014).  

Det går att resonera runt testet ur olika perspektiv, något som kan göra det svårhanterligt i 

akademiska texter. Å ena sidan kan man hävda att dess blotta existens uppmärksammar ett 

filmklimat som bristande sett till jämställdhet och kvinnlig representation och då uppmuntrar 

till forskning och förståelse, å andra sidan kan användandet av det ge en felaktig bild av vilka 

filmer som förmedlar de budskap det sägs förespråka. Alison Bechdel själv påpekade att vissa 

filmer som inte bör passera testet gör det och vice versa (Morlan, 2014).  

Den svenska föreningen Folkets Hus och Parker som tillsammans med sina medlemsföreningar 

driver 140 stycken fristående biografer runt om i Sverige har spelat en stor roll i debatten runt 

Bechdeltestet. Under 2013 lanserade man i tillsammans med SWIFT, Rättviseförmedlingen och 

med stöd från Svenska Filminstitutet projektet ”A-märkt” där fyra biografer; Bio Rio 

(Stockholm), Roy (Göteborg), Spegeln (Malmö) och Röda Kvarn (Helsingborg), tog beslutet 

att endast visa filmer som passerat Bechdeltestet och därigenom erhållit en så kallad ”A-

märkning”. Informationen bakom beslutet är transparant och de är öppna, precis som Alison 

Bechdel, med att märkningen inte alltid gör rättvisa. Syftet är istället att ”(…)öka 

medvetenheten om kvinnlig representation på film.”. De lade dessutom till tre ytterligare 

kriterier då de inte godkänner dialog mellan två namngivna kvinnor som bara är (1) en hälsning, 

(2) en fråga eller (3) en uppmaning, de behöver alltså föra en något längre dialog än 

ursprungstestets kriterier (A-Märkt, 2013).  

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer användas i denna studie. De grundas 

i teorier om kvinnlig representation, och kommer behandla kvinnliga actionhjältar och 

kvinnliga superhjältar. Det förekommer också teorier hämtade från tidigare forskning som rört 

superhjältar. 

3.1 Kvinnlig representation i actionfilm 
Jeffrey A. Brown skriver att moderna kvinnliga actionhjältar enligt forskningen egentligen 

tilldelas mansroller. Han ställer frågan om kvinnan verkligen får en kraftposition, eller om hon 

endast fungerar som ett fetischistiskt sexobjekt. Den feministiska forskningen möter enligt 

Brown ett tudelat dilemma där det är svårt att avgöra om den moderna, kvinnliga 

actionhjältinnan är antingen en positiv utveckling av kvinnan, eller om hon endast existerar för 

att attrahera den till majoritet manliga publiken (Brown 2004, s 48). Två av de mest kända 



 
 

14 
 

kvinnliga actionkaraktärerna, de som väldigt ofta återkommer när representationsteorier 

används är Ellen Ripley (Alien) och Sarah Connor (främst den version som förekommer i The 

Terminator 2: Judegement Day). De är muskulösa, handlingskraftiga och utrustade med vapen, 

samtliga epitet som vanligtvis kan tillskrivas män enligt Yvonne Tasker (Tasker 1993, s 3). 

Problematiken med att analysera denna sorts karaktärer är tydlig att urskilja genom variationen 

av studier på exempelvis Ellen Ripley. Brown ger exempel på studier där hon tolkas vara en 

”post-woman”, en form av androgyn uppenbarelse som fungerar i mellanrummet mellan könen, 

i en annan studie tolkas hon vara en mytologisk arketyp, en karaktär som inte alls är en 

konstruktion som den tidigare studien antytt. Denna variation tyder enligt Brown på att det finns 

en stor vilja att analysera starka kvinnliga karaktärer, en vilja som ofta grundas i den 

gemensamma nämnaren att det är ovanligt att se starka kvinnliga karaktärer i film, de sticker ut 

som något annorlunda (Brown 2004, s 49f).  

En annan aspekt som ska undersökas i denna studie är från Taskers slutsatser om att den 

kvinnliga actionhjältinnan inte ses som en mamma. När hon studerar Ellen Ripley från Alien 

(1979) menar hon att filmmakarna på olika sätt har tagit itu med ”problemet” om moderskap 

som följer med en kvinnlig actionhjälte (Tasker 1993, s 15). Som finns beskrivet tidigare har 

den historiska strukturen i sociala grupper skyddat kvinnan från faror som jakt då hon ska 

skydda gruppens avkommor. Exempel på hur konnotationerna till moderskap hos den kvinnliga 

actionhjälten kan undvikas skulle kunna vara homosexualitet, asexualitet, sterilitet eller andra 

fysiska begränsningar. Claudia Herbst som studerat Lara Croft konstaterar att hennes 

uppenbarelse tydligt ska förstärka att hon inte är kapabel att föda barn. De överdrivna 

kroppsliga epiteten som läpparna och brösten ska föra tankarna till reproduktion och hennes 

vapen och de situationer hon utsätter sig för ska ha motsatt verkan (Herbst 2004, s 33). 

Tasker tar upp förmågan att hoppa, springa, simma och klättra som manifestationer av 

maskulina egenskaper, de är samtliga aktiva handlingar. Detta som en del av hennes 

resonemang att 80- och 90-talets ikoniska filmer med starka kvinnliga karaktärer, exempelvis 

Alien och Thelma & Louise (1991), egentligen visar upp protagonisterna som symboliskt 

manliga sett till bland annat att de återkommande ses med vapen och utför andra handlingar 

som är starkt förknippat med maskulinitet (Tasker 1993, s 134f). Det har enligt Tasker sin 

förklaring i att Hollywoodfilmen följer de klassiska koderna (Tasker 1993, s 135). Manliga 

actionhjältar kan också ses som till exempel omnipotenta, muskulösa, stresståliga och tekniskt 

kunniga.   
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I Sherrie A. Inness antologi Action Chicks: New Images of Tough Women in Popular Culture 

använder Claudia Herbst Lara Croft som ett exempel på en ny sorts kvinnlig actionhjälte i en 

värld full av krig och våld, tuffhet och hjältemod, en värld som tidigare befolkats av män. Enligt 

Herbst är krig något som alltid hört männen till, och det är viktigt att detta bibehålls för att 

männen ska behålla sin maskulinitet. Croft är skapad av män, för män och hennes proportioner 

och uppenbarelse för tankarna till pinuppor och erotik. Hon har fått tillskrivet sig typiska 

manliga drag, men är samtidigt väldigt erotiserad och enligt Herbst är denna typ av karaktär 

trots tidigare forskning väldigt viktig att titta närmare på (Herbst 2004, s 22f). Lara Croft har 

vissa tydliga likheter med Black Widow. Båda är placerade i en mansdominerad värld, de har 

båda en gedigen utbildning som tyder på hög intelligens, båda utstrålar sex och erotik, och båda 

agerar utifrån mönster som tidigare varit tillskrivna män. Hon anmärker även att Crofts kläder 

och hennes överlägsenhet mot män anspelar på sexuell dominans. Herbst ställer frågan ”Vilka 

är de drivande krafterna och eventuella konsekvenser av extrem form av sexuell aggression” 

(min översättning), en fråga hon sedan besvarar med att krig och sex har en gemensam 

dragningskraft för ögat. Hon menar att kvinnans uppenbarelse anses ha som syfte att föröka sig, 

och fiendens uppenbarelse anses vara motsatsen, hen ska förstöras. När en kvinna då sätts i 

mannens skor blir resultatet en visualisering av sexuell aggression. Representation av starka 

kvinnor i dagens actionfilmer blir en förlängning av attraktionskraften hos objektifieringen av 

sex och våld (Herbst 2004, s 24f). Herbst refererar till Laura Mulvey som konstaterar att sexuell 

objektifiering av kvinnan spelar på det manliga begäret. Black Widow, likt Lara Croft och andra 

aktiva kvinnliga karaktärer representerar därför en extrem version av en tuff och sexig kvinna. 

De proportioner och även kläder denna sorts karaktär visas upp i åsidosätter funktionalitet, i 

Lara Crofts fall en väldigt smal midja i förhållande till kroppens övriga mått.   

Att ge män och kvinnor etiketterna maskulin och feminin är något som dominerat 

forskningsfältet sedan Laura Mulvey presenterade sina teorier, detta har gjort att representation 

av manlighet eller kvinnlighet som inte följer mallen i vissa fall tolkas som ”cinematic 

transvetism”. Brown menar dock att de kvinnliga actionhjältar som besitter både maskulina och 

feminia kvalitéer inte bör tolkas som antingen eller, utan kan ses som en helhet (Brown 2004, 

49-50). Människan ser genom binär avkodning skillnaden mellan könen väldigt tydligt, och 

som finns beskrivet under rubriken Tidigare Forskning är kategorisering bevisat något som vi 

alla gör. Detta gällde dock främst att vi uppfattar män och kvinnor som olika, inte att filmiska 

konstruktioner kan dominera vad som anses vara typiskt manligt, eller typiskt kvinnligt. 

Yvonne Tasker uppmärksammade tidigt problematiken inom feministiska filmstudier, de 
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utgick från att kvinnor antingen är, eller borde vara representerade. Hon ansåg att den då 

växande trenden med kvinnor som gjorde typiskt maskulina saker, eller hade tillskrivits typiskt 

maskulina egenskaper symboliserade en transgressiv utveckling av en äldre filmtradition och 

en äldre representation av kvinnan. En utveckling som enligt henne inte bara kunde ses i bilder 

och tolkas genom analys, utan även genom förändring i kvinnans roll från bikaraktär till den 

som styr narrativen (Tasker 1993, s 16).   

3.2 Arvet efter Wonder Woman 
Som finns förklarat under rubrikerna Bakgrund och Tidigare studier är Wonder Woman en av 

de första kvinnliga superhjältarna. Då många forskare och teoretiker är överens om att kvinnliga 

superhjältar är stereotyper eller har stereotypiska drag kommer det undersökas om Wonder 

Womans arv går att finna även i Black Widow. Julie D. O’Reilly kom fram till att de kvinnliga 

superhjältarna inte existerar på samma premisser som de manliga, att de behöver motivera sina 

val, samt godkännas av högre instanser. Chuck Tate kommer genom en strukturalistisk 

antropologisk studie av kvinnan i grupp fram till att de tidigt fick en annan roll då gruppens 

avkommor inte skulle utsättas för farorna vid jakt. Detta ska enligt Tate förklara varför kvinnan 

är passiv och mannen aktiv. Han tar dock upp några undantag och menar att om kvinnan får 

samma sociala förutsättningar som män, eller är uppfostrade i en annorlunda social kontext (likt 

Wonder Woman som är uppfostrad i ett matriarkat där män är förbjudna) så existerar de på 

samma premisser som män och gränsen mellan passiv och aktiv tunnas ut väsentligt. 

 I denna studie kommer jag att titta på om Black Widow likt Wonder Woman, de kvinnliga 

superhjältarnas arketyp, agerar efter andra premisser än männen. Jag kommer också titta på, 

med Tates antropologiska teorier i åtanke, om hon agerar annorlunda eller om det finns ett 

skyddande och passivt beteende runt henne.  

4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

4.1 Metod 
Fyra filmer kommer att analyseras i denna studie. Iron Man 2, The Avengers, Captain America: 

The Winter Soldier och Avengers: Age of Ultron. Fokus kommer att ligga på karaktären Black 

Widow, men kan som tidigare finns beskrivet innefatta andra karaktärer som är av vikt för 

hennes utveckling, eller på något sätt tillför analysen värde. Filmerna kommer att segmenteras 

i sin helhet (Bilaga 1), och vidare kommer de scener som är av vikt att studeras närmre och mer 

detaljerat film för film. En sammanfattande analys av varje film sker efter de detaljerade 

närstudierna av scenerna.  
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Analysen görs genom att använda representationsteorier. Representationsteori behandlar främst 

subjektivitet, sexualitet och det omedvetna, och undersöker det visuella och dess förhållande 

till publiken snarare än skaparens avsikt. Kortfattat tolkas materialet av mig. Bristen på sökbar 

tidigare forskning om kvinnliga superhjältar har bidragit till att teorier som inte är bland de 

kanoniserade representationsteorierna används. Här letas efter tydliga jämförelser mellan 

exempelvis Black Widow och Wonder Woman.  

4.2 Urval 
Jag ville göra en analys av kvinnliga actionhjältar i moderna actionfilmer, valet föll på 

karaktären Black Widow. Det urval som gjorts motiveras även delvis på filmernas breda, 

internationella framgångar, enligt Box Office Mojo hamnar de på 97:e, 4:e, 72:a respektive 6:e 

plats på listan över de mest inkomstbringande filmerna genom alla tider (Box Office Mojo 

2015). Filmerna har också haft premiär under en femårsperiod och involverar med få undantag 

samma skådespelare. Marvels filmsvit utspelas i samma universum och delar bitar av ett 

genomgående narrativ, vilket binder filmerna till varandra. Urvalet motiveras även genom den 

representationsdiskurs som adresserats tidigare där Black Widow har lockat till åsikter och 

debatt om kvinnor i actionfilm och Marvels filmserier specifikt. 

4.3 Material 
Nedan följer korta sammanfattningar av filmerna som analyseras. De är samtliga producerade 

av Disney och Marvel och är fyra av än så länge tolv filmatiseringar om Marvels superhjältar 

som kommit sedan 2008. De svenska BD-utgåvorna har använts vid analysen. En mer ingående 

beskrivning av respektive films handling finns i segmenteringarna i Bilaga 1. Även Black 

Widows officiella bakgrundshistoria från Marvels egen karaktärsdatabas beskrivs i korthet. 

4.3.1 Iron Man 2 (2010) 
Iron Man 2 är första filmen där Black Widow figurerar (även om hennes superhjältealias hålls 

dolt). Filmen är regisserad av Jon Favreau (som också spelar Tony Starks livvakt Happy Hogan) 

och med på rollistan finns förutom Robert Downey Jr som Iron Man och Scarlett Johansson 

som Black Widow, Mickey Rourke som Ivan Vanko, Sam Rockwell spelar Justin Hammer, 

Samuel L. Jackson är Nick Fury, och Gwyneth Paltrow repriserar sin roll som Tony Starks 

assistent/flickvän/sekreterare Pepper Pots.  

Filmen utspelar sig ett halvår efter Iron Man (2008), och Tony Stark är öppen med att det är 

han som är Iron Man. Trots påtryckningar från vapentillverkare och amerikanska armén vägrar 

han att dela med sig av den teknologi han använt för att skapa sitt alias, något som irriterar 
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konkurrerande vapentillverkaren Justin Hammer som anlitar den hämndlystne uppfinnaren Ivan 

Vanko för att eliminera Stark.  

4.3.2 The Avengers (2012) 
Filmen är regisserad och skriven av Joss Whedon. Handlingen i The Avengers följer 

händelserna i filmen Thor (2011) där Thors (Chris Hemsworth) bror Loki (Tom Hiddleston) 

försvann efter att ha fallit ned i avgrunden när den bro som knyter ihop de olika världarna gått 

sönder och Odin (Anthony Hopkins) avfärdat honom. Fylld av hat och hämnd lovar han den 

utomjordiska rasen Chitauri att han ska ge dem den eftertraktade tesserakten i utbyte mot en 

armé som kan hjälpa honom att ta över jorden. Superhjältarna Iron Man, Captain America 

(Chris Evans), Hawkeye (Jeremy Renner), Black Widow, Thor och The Hulk (Mark Ruffalo) 

tvingas att i Nick Furys och S.H.I.E.L.D.s regi att sätta sina olikheter åt sidan och gå ihop under 

The Avengers initiative och stoppa Lokis planer.  

4.3.3 Captain America: The Winter Soldier (2014) 
The Winter Soldier (i Sverige The Return of the First Avenger) utspelar sig två år efter striderna 

i The Avengers. Steve Rogers (Captain America) gör sitt bästa för att passa in i det moderna 

samhället samtidigt som han jobbar med S.H.I.E.L.D. för att slå ut skurkar över hela världen. 

Tillsammans med Black Widow nystar han fram information som visar att hans gamla 

ärkefiende Hydra har nästlat sig in i både S.H.I.E.L.D. och i samhällets toppstruktur. Utan hjälp 

tar de sig sedan an Hydra och en ny mystisk motståndare vid namn The Winter Soldier. Förutom 

Scarlett Johansson och Chris Evans spelar bland andra Robert Redford S.H.I.E.L.D.-chefen 

Alexandre Pierce och Anthony Mackie spelar det nya tillskottet Falcon. Filmen är regisserad 

av Anthony och Joe Russo.  

4.3.4 Avengers: Age of Ultron (2015) 
Precis som The Avengers är Age of Ultron skriven och regisserad av Joss Whedon. Ensemblen 

jobbar sida vid sida för att slå ut resterna av Hydra. Under en räd i det östeuropeiska landet 

Sokovia stöter de på två nya mäktiga fiender med superkrafter, men lyckas trots detta ta tillbaka 

Lokis spira. När spiran är på plats i Avengers högkvarter hittar Banner och Stark artificiell 

intelligens i dess kärna, denna infiltrerar och raderar Starks datasystem J.A.R.V.I.S. och skapar 

en ny fiende, Ultron. Gruppen måste än en gång slåss sida vid sida, nu för att stoppa Ultron och 

hans armé från att förstöra planeten. Nya tillskott i denna film är Aaron Taylor-Johnson som 

Quicksilver, Elizabeth Olsen som Scarlett Whitch och Paul Bettany som The Vision.  
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4.3.5 Black Widow 

Det finns ingen officiell bakgrundshistoria för Black Widow i Marvels långfilmer. I 

extramaterialet till Iron Man 2 finns en dossier som endast innehåller informationen att hon är 

född i Sovjet, rekryterad av Nick Fury, och att KGB har förstört alla hennes övriga uppgifter. 

Därför hämtas denna bakgrundsinformation från Marvels databas för att ge en bild av vad 

filmskaparna har utgått ifrån. Black Widow, eller Natalia "Natasha" Alianovna Romanova är 

en kvinnliga superhjälte från Marvels serieuniversum. Enligt Marvel föddes hon i Ryssland 

1928, blev tidigt föräldralös och räddades av den ryska spionen Ivan Petrovich när Stalingrad 

invaderades. Efter andra världskriget rekryterades hon av Black Widow-programmet, en 

elitgrupp med kvinnliga agenter. Hon dök upp i serietidningsvärlden 1964 och har sedan dess 

varit en ständigt återkommande karaktär i olika sammanhang och konstellationer av hjältar. 

Enligt Marvel har regeringen genmanipulerat henne så hon åldras långsamt och har förstärkt 

immunförsvar och fysik (Marvel 2015). I filmerna är hon en del av S.H.I.E.L.D., och senare 

också en del av en samlad grupp superhjältar som tillsammans kallas The Avengers. Hennes 

roll i the Avengers i serietidningarna har varierat från att ha varit en del av gruppen till att bli 

deras ledare och vidare till att försöka återförena den efter att den splittrats. Utan att gå in för 

djupt i detta kan man se att hennes roll i gruppen har varit av auktoritär och ledande karaktär. 

Sett över tid i serietidningarna har Black Widow tillhört flertalet olika fraktioner. Till en början 

var hon dubbelagent och hade i uppdrag att förföra Tony Stark (Iron Man). Hon har vid ett 

flertal gånger använt sin kropp för att förvärva information som hon senare lämnat vidare till 

främst den ryska säkerhetstjänsten, hon har även senare på tidslinjen efter att hon officiellt gått 

över till den ”goda” sidan, fortsatt agera dubbelagent (Marvel 2015). I filmerna spelas hon av 

den amerikanska skådespelerskan Scarlett Johansson. Bakgrundshistorien som finns att tillgå 

tillhör inte filmerna, den behandlar enkom Black Widow i serietidningsformat. Det finns 

självklart likheter mellan adaptionen och originalet, men att återge hela hennes historia, vilka 

hon har samarbetat med, vilka romanser hon har haft och så vidare är inte viktigt för denna 

studie. Vad som kan vara bra att observera är dock hennes övergripande roll som förförisk 

dubbelagent med ett trasigt förflutet och tydliga ledaregenskaper.  

4.4 Metodproblem 
Materialet tolkas efter representationsteorier. Mina tolkningar är subjektiva och kan därför inte 

vara generellt representativa för alla. En studie som denna kan bli lidande av den forskande 

agentens sociokulturella kontext och förutsättningar. Analysen görs av karaktären Black 

Widow. Som nämndes under rubriken Avgränsningar finns det flertalet andra karaktärer som 

lämnas utanför djupare analys. Det hade kunnat bli ett annat resultat som problematiserar denna 
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studies resultat om det applicerades maskulinitetsteorier på exempelvis Iron Man. Det hade 

även kunnat bli ett annat resultat om kvinnlig representation i samtliga tolv filmer i sviten 

analyserades. Analysen av de fyra filmerna är begränsad till en ensam rollkaraktär och kan 

därför inte vara talande för hela genren.  

Det förkommer beskrivningar av hur kameran följer Black Widow, om den till exempel lägger 

speciell vikt vid hennes fysiska attribut. Detta görs utan att behandla den kinematografiska 

begreppsapparaten vilken hade kunnat ge filmtekniska förklaringar till bland annat vinklar, 

bildsnitt och klippning. Hade teorier om kinematografi använts hade resultatet kunnat bli 

annorlunda. 

Det ska även påpekas att de teorier av Herbst, Tasker och Inness jag använder för analysen är 

utvecklade genom studier av actionhjältar som per definition inte alltid är superhjältar. Detta 

skulle kunna påverka resultatet även om, som jag tidigare förklarat, superhjältar är actionhjältar 

då filmerna de figurerar i oftast tillhör samma genre. I brist på liknande studier utförda på 

specifikt superhjältar är dock denna studies analys genomförd med teorier från ovan nämnda 

teoretiker. 

Yvonne Taskers teorier är till åren komna. Filmerna som var nya när boken Spectacular Bodies: 

Gender, Genre, and the Action Cinema skrevs 1993 är nu över 20 år gamla, och samma sak 

gäller teorierna. En skulle kunna hävda att klimatet har utvecklats, att kvinnor idag har större 

utrymme i Hollywood och skrivs annorlunda än vad de gjorde i slutet av 80-talet, något som 

Inness är inne på, dock är Taskers teorier välanvända än idag.  

Det finns kritisk representationsforskning och genusforskning som inte direkt rör film eller 

denna studies ämne, dessa används ej och de hade kunnat ge ett annat resultat då de kan 

behandla representation annorlunda.  

5 ANALYS 

Här följer analysen av de fyra filmerna. Black Widow förekommer under en handfull olika alias 

i de olika filmerna och dessa olika namn används löpande i analysen. Hennes alias Black 

Widow etableras först i The Avengers, innan dess går hon under namnen Natalie Rushman, 

Agent Romanoff och Natasha Romanoff. Ibland används Natalia eller Nat och vid enstaka 

tillfällen Black Widow. I analysen används dock främst namnet Romanoff. De övriga 

karaktärerna benämns ibland under deras riktiga namn, eller deras superhjältealias. Analysen 

är uppdelad efter scener där Black Widow är närvarande, omnämns eller scener som är av vikt 
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för att belysa skillnader mellan henne och andra karaktärer. Efter de detaljerade 

scenbeskrivningarna som har inslag av analys sker en sammanfattande analys av varje film. 

Dialog som redogörs översätts oftast, i vissa fall står den kvar på engelska då innebörden är 

lättare utskriven på originalspråket.  

5.1 Iron Man 2 

5.1.2 Etableringen av Natalie Rushman 
Tony Stark är etablerad som en playboy, alla kvinnor han interagerat med har på något sätt visat 

intresse för honom sexuellt eller på något annat sätt varit attraherade till honom som person. 

Pepper Potts är den enda karaktären som inte varit en flyktig bekantskap, och hon fungerar som 

en form av modergestalt för Stark. Den andra konstanten i Starks omgivning är Happy, hans 

säkerhetschef, chaufför och bodyguard. När Natalie Rushman (alias) först etableras leds hon in 

i Starks gym av Potts. Stark och Happy sparrar i en boxningsring, och Natalie presenteras som 

en notarie som ska sköta övertecknandet av Stark Industries till Potts. Stark och Happy stannar 

upp när Natalie kommer in i rummet, Happy stirrar med öppen mun. Stark frågar vad hennes 

namn är, sedan säger han till henne att gå upp i boxningsringen. När hon går in i boxningsringen, 

långsamt med halvöppen mun, möts hennes och Starks blickar, hon tittar med ett mystiskt 

leende och Stark frågar ”Va?” utan att hon har sagt något. Han ber därefter Happy att han ska 

ge henne en lektion. Stark går och sätter sig, frågar Potts vem hon är varpå Potts svarar att ”Hon 

är potentiellt en väldigt dyr stämning för sexuella trakasserier”. Stark vill direkt anställa henne 

som assistent, Potts säger att hon har flera kandidater som är tilltänkta. Happy frågar Natalie 

om hon någonsin har boxats innan, han gör det väldigt nedlåtande och frågar om det var på 

”Tae Bo? Booty Boot Camp? Crunch?”. Stark slår upp henne på datorn och får fram att hon är 

väldigt välutbildad, han får även upp modellbilder där hon ligger halvnaken i sexiga poser. 

Sarkastiskt frågar han om Potts har varit modell i Tokyo och pekar på de sexiga bilderna ”För 

det har hon”. Efter att ha tittat några sekunder på bakgrundsinformationen säger Stark att han 

behöver henne och att hon har allt han behöver. Utan förvarning tar Natalia tag i Happys arm, 

svingar sig över hans huvud och brottar ned honom. Potts skriker till av det oväntade som hände 

och Stark blir imponerad. När pappret ska skrivas under ställer sig Stark nära Natalie, och Potts 

kommer och ställer sig mellan dem och avbryter deras flirtande dialog.   

5.1.3 I Monaco 
På plats i Monaco visar det sig att Stark, trots att Potts tydligt förklarat att hon ville det motsatta, 

har anställt Natalie Rushman som sin assistent. Märkbart här är att Potts har en svart klänning, 

inget tydligt smink och uppsatt hår, Natalie har en väldigt utmärkande röd klänning med 
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urringning, rött läppstift och utsläppt hår. Stark säger åt Natalie att hon ser fantastisk ut. När 

Stark utan att informera någon väljer att köra sitt stalls F1-bil frågar Potts om Natalie visste om 

att detta skulle ske, hon svarar nekande och blir ombedd att hämta Happy. Under hela sekvensen 

när Stark slåss mot Ivan och Happy och Potts försöker ge honom Iron Man-dräkten är Natalie 

borta.  

5.1.4 Födelsedagskalaset 
Inför Tonys födelsedagskalas, där hans toxinnivåer i blodet står på 89%, börjar han ge upp på 

framtiden. Han vet att han inte har lång tid kvar och det är första gången i filmen där han är 

öppet sårbar och ärlig. Natalie kommer in i hans sovrum och frågar om han vet vilken klocka 

han ska ha på sig. Dialogen mellan karaktärerna blir sedan metaforisk och anspelar på sex och 

deras förhållande. När Tony frågar om han ska ställa in kalaset svarar Natalie ”Förmodligen”, 

Tony svarar tveksamt ”Ja, för att det är…” Natalie fortsätter hans mening ”Dålig timing”, de 

går mot varandra och Natasha ger honom en sensuell blick, Tony säger ”Det sänder fel 

budskap” och Natasha fortsätter ”Olämpligt”. Vad de egentligen pratar om är förhållandet 

mellan assisten och chef, i den mest intima miljön som finns, Tonys sovrum. Natasha 

överlämnar drinken till Tony och frågar honom ”Är den tillräckligt smutsig (Dirty Martini) för 

dig” med en väldigt sensuell röst. Tony stakar sig lite och bryter stämningen genom att 

informera Natalie om vilken klocka han vill ha för kvällen. När Natalie kommer med klockorna 

börjar Tony säga att hon kan gå därifrån, men istället sätter hon sig bredvid honom, de tittar på 

varandra utan att prata och hon böjer sig fram för att sensuellt sminka över ett sår han har på 

kinden. Tony är reserverad, tittar på henne och frågar om han kan ställa en hypotetisk fråga, 

vad hon skulle göra om det var hennes sista födelsedag. Natasha svarar direkt att hon skulle 

göra vad hon ville med vem hon ville. Den första delen av meningen säger hon med 

självförtroende och med blicken riktad på Tony, ”med vem jag ville” säger hon lite blygt och 

sänker nästan genant blicken, sen reser hon sig upp och lämnar rummet. Tony tänker efter ett 

par sekunder och följer sedan Natalies råd. Då frågan ställs utanför hennes arbetsuppgifter, av 

en sårbar Tony i behov av råd blir Natalies svar lika ärligt och tas av Tony som ett ok. Detta, 

hennes första glimt av ärlighet i filmen leder sedan till att Tony, iförd Iron Man-dräkten, blir 

berusad och börjar slåss med Rhodes, även han iförd en av Starks dräkter.  

Potts försöker få Tony att avsluta festen då hon tidigt märker att han är alldeles för berusad. När 

hon inte får något gensvar tar Rhodes på sig War Machine-dräkten och ingriper. När Pepper i 

kaoset får syn på Natalie anklagar hon henne för att ha skapat situationen, de avbryts snart av 

Stark och Rhodes som faller genom taket, men Potts hinner avhysa Natalie och menar att hon 
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har dåligt inflytande på Stark och att alla problem startade när hon kom in i bilden. Potts skäller 

ut henne genom att förminska henne, och det som tidigare antytts vara svartsjuka blir nu 

bekräftat. Natalie vänder sig om och går med bestämda steg och fokuserad blick ut från festen. 

Happy kommer och leder ut en hysterisk Potts från lokalen. Detta är andra gången i filmen där 

en situation som på något sätt behöver lugnas ned eller räddas slutar med att Natalie försvinner.  

5.1.5 Etableringen av Agent Romanoff 
Dagen efter blir en bakfull Stark konfronterad av Nick Fury. Inne på ett kafé förklarar Stark att 

han inte vill vara med i hans ”superhemliga pojkband”. Här blir Natalies identitet etablerad och 

Fury presenterar henne som Agent Romanoff. Hon kommer in i bild iklädd en tight dräkt, 

kameran följer henne från ryggslutet och ned till vaderna, hennes dragkedja är neddragen ett 

par decimeter vilket ger henne en avslöjande urringning. Stark blir förvånad, han har inte anat 

att hon jobbade för S.H.I.E.L.D. och säger att hon är avskedad, Romanoff säger att det inte är 

upp till honom, och sätter sig bredvid Fury, som lägger armarna om henne och visar upp henne 

som en stolt far skulle visa upp sin dotter, eller som en tränare skulle visa upp sin stjärnspelare. 

Romanoff reser sig sedan upp och ger Stark en spruta, Fury föklarar vad det är och även om det 

verkar som att hon agerar på egen hand så är det något som hon uppenbart blivit tillsagd att 

göra.  

5.1.6 Natalie som Potts assistent 
Nästa gång Agent Romanoff är med är hon Potts assistent. Hon visar inte längre någon 

svartsjuka utan de har istället blivit sams. Romanoff är återigen Natalie och spelar rollen utan 

att Potts eller Happy är informerade om att hon är en S.H.I.E.L.D.-agent. När Stark blir ensam 

med henne konfronterar han henne med hur duktig hon är, han frågar om något med henne äkta. 

Attityden mot Stark är nu inte längre flirtig eller sensuell, hon är kort och avfärdande. Hennes 

agerande gör Stark frustrerad. 

5.1.7 Slutstriden 
Under den pågående presentationen av Hammers nya drönare och War Machine tar filmens 

antagonist över deras styrsystem. Potts och Natalie sitter i publiken, men så fort drönarna blir 

aktiverade och kaos utbryter reser de sig och går bakom scenen. Här konfronteras Hammer, och 

Natalie avslöjar sin dolda agenda inför Potts. Hon tar ett polisgrepp på Hammer, trycker ned 

honom i ett skrivbord och får honom att avslöja vem som styr drönarna och vart han befinner 

sig. Potts reagerar lite skrämt till en början, men varken hon eller den övriga personalen i 

närheten gör något för att stoppa henne. Romanoff går direkt iväg och möter en förvirrad Happy. 

Hon befaller honom att köra henne till Hammer Industries, han ifrågasätter det först men när 
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hon säger ”Ok, jag kör själv” så sätter han sig i förarsätet. Romanoff sitter i baksätet, förklarar 

att när de kommer fram så vill hon att Happy säkrar omgivningarna, hon börjar därefter klä av 

sig. Happy tittar i smyg på henne genom backspegeln och bilen vinglar till. Romanoff säger åt 

honom att han ska hålla ögonen på vägen. När de kommer fram till Hammers lokal befaller 

Romanoff Happy att stanna i bilen, något han vägrar, han stannar upp och frågar vad hon har 

på sig då hon nu är iklädd sin figursydda hjältedräkt, plus att hon har håret utsläppt. Han är 

beskyddande och säger att han inte tänker låta henne gå in ensam. Happy smiter in först och 

börjar slåss mot den första säkerhetsvakten, Romanoff springer in och oskadliggör tio fiender. 

Hon använder sin kropp som vapen och på tiden det tar för Happy att oskadliggöra en fiende 

har hon tagit hand om tio. När de kommer fram till Ivans central från vilken han styrt drönarna 

är han inte längre kvar. Romanoff tar sig in i systemet och lyckas starta om War Machines 

korrupta dräkt. Hon sköter därefter kommunikation och övervakning via datorn. När Potts hör 

Romanoff påpeka att Starks hälsa ser bättre ut med den nya reaktorn, och att han inte längre är 

döende blir hon förskräckt. Romanoff avbryter dock deras samtal och säger att de ska ”spara 

det till smekmånaden”.  

Efter slutstriden presenterar Fury Agent Romanoffs utvärdering av Stark. Hon har konstaterat 

att han inte passar in i det stundande Avengers Initiative. Han är självdestruktiv och en 

narcissist, Iron Man rekommenderas, men Tony Stark som person och pilot av dräkten 

rekommenderas ej.  

5.1.8 Sammanfattande analys 
Innan vi har fått reda på vem som döljer sig bakom Romanoffs alias Natalie Rushman etableras 

hon som ett rent sexobjekt. I den första scenen förstärker dialog, Starks och Happys reaktioner 

och blickar samt de bilder Stark får fram när han söker på karaktären detta. Även Potts reaktion 

när Stark visar intresse för Rushman, att hon är ”en dyr stämning för sexuella trakasserier” 

anspelar på henne som en karaktär som bara har sex att erbjuda, samt att antingen Stark skulle 

göra något sexuellt mot Rushmans vilja eller att Rushman skulle ha en dold agenda. Att hon 

brottar ned Happy kan ses som en reaktion på att hon blir underskattad på grund av att hon är 

kvinna, men även metaforiskt om man ser tillbaka på Starks uttalanden om att ”Ingen man kan 

besegra mig” och hur han personligen har skapat världsfred. Happy är säkerhetschef och 

bodyguard för Stark och att en kvinna inte har några problem att oskadliggöra mannen som ska 

skydda Iron Man är anmärkningsvärt. Starks reaktion, att han blir imponerad, skiljer sig från 

hans ansvarstagande assistent Potts som istället reagerar med rädsla när Happy åker i backen.  
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Med informationen om vem Romanoff egentligen jobbar för kan de flesta scenerna ses ur ett 

nytt perspektiv. S.H.I.E.L.D. är jordens främsta försvarslinje, och förhållandet mellan Fury och 

Romanoff visar sig i caféscenen vara mer som mentor/lärling än chef/anställd. Att Romanoff 

har blivit handplockad att utvärdera Stark bör vara resultatet av Furys förtroende för henne, i 

kombination med hennes utseende och förföriska tillvägagångssätt. En scen som är 

svårplacerad med tanke på hennes uppdrag är den i sovrummet, då hennes närmande i den 

intima miljön inte verkar tjäna uppdraget. När de delar ett ärligt ögonblick blir det Romanoffs 

råd till Stark som agerar katalysator till den kausal kedja som leder fram till att War Machine 

föds, samt att Stark först gör sig själv till åtlöje och utsätter hans gäster för livsfara. När Potts 

konfronterar Romanoff under striden, återigen svartsjuk, går Romanoff därifrån och försvinner, 

precis som hon gjorde i Monaco.  

Även efter att Agent Romanoff har introducerats återkommer anspelningarna på sex. Hennes 

dräkt har en dragkedja som går ända upp till hakan, men den är alltid neddragen och visar 

hennes klyfta. Även Happys blick i bilen när hon byter om är anmärkningsvärd då det, trots att 

han inte vet vem hon egentligen är, är en hotfull situation de befinner sig i, och att hon precis 

har tvingat honom att köra henne till antagonistens bas. Istället för att ställa frågor om detta blir 

han distraherad av att hon byter om, han reagerar även annorlunda när de väl är framme då han 

istället fokuserar på hennes nya kläder.   

Det är svårt att veta vad som är äkta och vad som är spel när det gäller Romanoff i Iron Man 2. 

Hennes utvärdering av Stark avfärdar honom som kandidat till The Avengers Initiativ, men hon 

har själv varit delaktig i att leda honom till vissa val under hans destruktiva period. Om detta 

var på order från Fury, om det är hennes egna initiativ som spion eller hennes äkta jag som 

skiner igenom går bara att spekulera i. Vad som dock framgår är att hon lyder under Fury, och 

under de två strider där hon försvinner (Monaco och födelsedagsfesten) kan man anta att hon 

går iväg för att rapportera till honom istället för att ingripa och avslöja vem hon är. 

5.2 Avengers 

5.2.1 Natashas förhör 
Romanoff sitter fastbunden på en stol iförd en kort, avslöjande svart klänning.  Runt henne står 

tre män, en äldre iklädd militäruniform och två medelålders hjälpredor i svarta kläder. En av 

hjälpredorna slår till henne, och den äldre mannen, ledaren, säger att det inte var såhär han hade 

förväntat sig att kvällen skulle sluta. Natasha säger att hon vet exakt hur han ville att kvällen 

skulle sluta, och att det här är bättre. De hotar henne och frågar vem hon jobbar för, de är 

överlägsna, ler och förklarar att den information hon har är förlegad. Här kallas hon också för 
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Black Widow för första gången, och ledaren säger att ”Den berömda Black Widow visar sig 

vara inget annat än ett vackert ansikte”, varpå Romanoff svarar provokativt ”Tycker du 

verkligen att jag är vacker”. Ledaren går fram till ett bord med tortyrredskap, samtidigt ringer 

en av hjälpredornas telefoner. Från andra änden av luren förklarar agent Coulson för ledaren att 

de vet exakt var de är och att de kan spränga lokalen inom fem minuter. Coulson säger att han 

vill prata med ”kvinnan”. När Romanoff får luren blir hon märkbart irriterad, byter tonläge och 

stans från offersituationen. Hon förklarar för Coulson att hon jobbar och att männen runt 

omkring henne håller på och avslöjar precis allt om deras planer. Hon vill inte bli bortkopplad 

från fallet hon håller på med, men när Coulson förklarar att Barton har tagits blir hon tyst, lägger 

ifrån sig telefonen och slår ner de tre antagonisterna. Hon tar upp telefonen och sina 

högklackade skor, frågar om mer information om Barton, men får till svar att hon innan hon 

kommer tillbaka måste prata med ”The Big Guy”. Romanoff tror att han menar Tony Stark och 

säger med ett leende på läpparna att Stark litar på henne lika långt som han kan kasta henne. 

Coulson säger att han fixar Stark, hon får ”The Big Guy”, det vill säga The Hulk.   

5.2.2 Romanoff och The Hulk 
Romanoff använder en liten flicka för att lura iväg Banner till ett hus i utkanten av byn där han 

befinner sig. Banner frågar om den lilla tjejen är en spion, om de börjar så tidigt, Romanoff 

svarar ”Det gjorde jag” och får ett allvarligt utryck på ansiktet. När Banner kom in i huset var 

hon flirtande. Hon presenterar sig som Natasha Romanoff, att hon jobbar för SHIELD och att 

de vill att han kommer in. När han frågar vad som händer om han svarar nej tittar Romanoff på 

honom och säger förföriskt med ett litet leende ”Då övertalar jag dig”. Hon sätter sig ned, 

förklarar vad som riskerar att hända då fienden har tagit tesserakten. Hon förklarar också att 

Fury inte har sagt något om att de vill ha ”monstret” (The Hulk). När Banner frågar ”Och han 

berättar allt för dig” blir hon lite reserverad. Banner brusar upp för en sekund och Romanoff 

reser sig blixtfort och drar en pistol. Hon sa tidigt att hon var där ensam, men beordrar ett stort 

antal soldater utanför hyddan att läget är lugnt, Banner tittar på henne och frågar sarkastiskt 

”Bara du?”.  

5.2.3 Captain America etableras 
När Steve Rogers informeras av Fury om tesserakten och vad som hänt står han och slår på 

boxningssäckar, flertalet närbilder på hans muskler och flashbackscener visar hur jobbigt det 

varit för honom att tinas upp från att ha varit nedfrusen. 
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5.2.4 Iron Man etableras 

Iron Man håller på och installerar en reaktor under vatten. Han flyger upp till sitt nya, 

självförsörjande jättebygge Stark Tower där Potts väntar och antyder att han ska få en belöning 

när han kommer upp. Stark betonar vad Romanoffs utvärdering av honom sa, men Coulson 

säger att det inte längre handlar om personlighetsutvärderingar.  

5.2.5 På S.H.I.E.L.D:s bas 1 
Romanoff möter upp Coulson och Rogers på däck. Hon skickar iväg Coulson till bryggan då 

han behövs där och småpratar med Rogers om Coulsons fascination för hans alias Captain 

America. När Rogers får syn på Banner riktar han direkt sin uppmärksamhet till honom, och 

till skillnad mot när han introducerades för Romanoff skakar han hans hand. De två männen 

slutar ägna Romanoff någon uppmärksamhet. Romanoff leder dem in på bryggan, när de 

kommer in vänder hon sig lite om och blinkar åt de två männen för att se om de är imponerade.  

Coulson berättar för Banner vad de gör för att söka efter tesserakten, Romanoff hukar sig ned 

till en dataskärm med Bartons ansikte på, hon säger att de ändå inte kommer att hitta honom i 

tid, hon får inget gensvar från de andra. Fury ber henne sedan att visa Banner vart hans 

laboratorium är. Hon lyder direkt och säger ”Du kommer älska det, vi har alla leksaker.”.   

5.2.6 Thor etableras: 
Thor kommer med en åskstorm, tar sig in i flygplanet, slår ned Iron Man, tar Loki och flyger 

iväg. Romanoff säger till Captain America att han borde avstå från att följa efter då Thor och 

Loki är praktiskt taget gudar, han följer efter ändå.  

5.2.7 På S.H.I.E.L.D:s bas 2 
Rogers, Banner, Thor och Romanoff sitter samlade runt ett bord, männen pratar om vad Loki 

har för planer och vad de kan göra åt dessa. Romanoff sitter tyst, men när Dr. Selvig kommer 

på tal säger hon att Loki har honom och ”en av våra” förtrollade. När hon säger ”en av våra” 

tittar hon bort sammanbitet, ingen annan reagerar på vad hon har sagt utan fortsätter prata om 

Lokis planer. När Stark kommer in i rummet träffar han för första gången Banner, de pratar i 

tekniska termer runt tesseraktens krafter. Stark får genast respekt för honom och går fram och 

skakar hans hand. Senare talar de om vad som gör dem sårbara, Starks granatsplitter och 

Banners alter ego som inte har någon rustning utan är exponerad som en nerv. Thors svaghet 

presenteras också i ett samtal med Coulson som förklarar att Thors flickvän, Jane Foster, har 

förts till säkerhet.    
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5.2.8 Romanoff förhör Loki 

Loki är inspärrad i en glasbur på S.H.I.E.L.D:s bas. Romanoff går för att konfrontera honom, 

Loki ler och säger att det inte är många som kan smyga upp på honom då han först inte märkt 

att hon var där. Hon säger att Loki visste att hon skulle komma, han svarar ja, men att han trodde 

att hon skulle komma efter att Fury hade torterat honom, att hon skulle vara god och vänlig, ett 

slags tröstande balsam. Hon frågar vad Loki har gjort med Agent Barton, Loki säger att han har 

”expanderat hans sinne”, hon frågar vad han ska göra med honom efteråt varpå Loki frågar om 

detta är kärlek. Romanoff svarar att kärlek är för barn och att hon är skyldig honom en gentjänst. 

Loki ber henne berätta, hon sätter sig ned och säger att hon innan hon började jobba för 

S.H.I.E.L.D. gjorde sig ett namn tack vare vissa specifika egenskaper, att hon inte brydde sig 

om vem hon använde dessa egenskaper på eller för vilka, Barton skickades för att döda henne 

men valde att inte göra detta. Loki blir intresserad, han frågar vad hon skulle göra i utbyte och 

säger att hela världen är i obalans men att hon köpslår om en man. Romanoff säger att regimer 

faller varje dag, men att hon inte gråter över detta då hon är ryss, eller i alla var. Hon reser sig 

upp, ler och korsar armarna, säger att det egentligen inte är så komplicerat, hon har rött i sin 

liggare och vill ta bort detta. Loki ifrågasätter detta, om man verkligen kan radera så mycket 

rött, sen visar det sig att han vet mer om henne än vad hon trott. ”Dreykovs dotter, São Paolo, 

sjukhusbranden”, Romanoffs leende avtar och hon ser påverkad ut, rädd. Loki utnyttjar 

ögonblicket och säger att Barton har berättat allt, att hennes liggare dryper av rött och att det 

vore enfaldigt att tro att det räcker att rädda en man som inte är bättre än henne själv. Han kallar 

det för ett barns bön, patetiskt, Romanoff andas häftigare, att allt hon gör är att ljuga och döda, 

att hon intalar sig att hon lyder under en annan kod. Han går närmare glasburens vägg, höjer 

rösten och säger att han ska få Barton att döda henne långsamt och intimt på alla sätt han vet 

att hon fruktar, han avslutar beskrivningen med att detta är hans erbjudande, sen kallar han 

henne för en ”mewling quim” (ålderstiget slang som ordagrant översatt blir ”snyftande 

vagina”). Romanoff vänder ryggen åt honom, sänker sin hållning och kallar honom för monster 

varpå Loki svarar ”Nej, ni tog med er monstret”. När han sagt detta höjer Romanoff återigen på 

huvudet och säger ”Så, Banner, det är din plan”. Hon meddelar sedan Lokis plan över 

kommunikationsradion, tackar för samarbetet och går därifrån.  

När Thor och Romanoff kommer in i laboratoriet där de andra precis har avslöjat S.H.I.E.L.D:s 

plan att göra vapen av tesserakten säger hon direkt till Banner att han borde avlägsna sig från 

området, han frågar om hon kände till detta (syftar på SHIELDs dolda agenda), hon nekar inte 

men antyder att även han visste, att han inte följde med bara för att hon flirtade lite med honom. 

I bråket som följer mellan samtliga karaktärer är Romanoffs enda kommentar ett försvar av 
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S.H.I.E.L.D., ”Är ni pojkar verkligen så naiva, S.H.I.E.L.D. övervakar jorden efter potentiella 

hot”.   

Stark och Rogers hamnar i ett litet bråk där Rogers säger till Stark att ”En stor man i en rustning, 

ta av den och vad är du då” varpå Stark svarar ”Geni, miljardär, playboy och filantrop”, en 

halvbild på Romanoff visar genom hennes kroppsspråk att hon blir imponerad av vad Stark 

säger. 

5.2.9 Romanoff mot The Hulk och Barton 
Efter en explosion ombord på basen trillar Banner och Romanoff ned en våning. Banner 

förvandlas till The Hulk och Romanoff försöker först lugna honom, sedan tvingas hon fly i 

panik, The Hulk slår till henne och hon blir försvarslös, när han ska slå till henne igen räddas 

hon av Thor. Hon sitter kvar där hon hamnade när hon fick en smäll, hon skakar och är i chock. 

När hon hör att Barton är ombord reser hon sig upp och går iväg för att konfrontera honom. 

Hon börjar slåss med honom och går segrande ut ur kampen genom att knocka honom 

medvetslös. När Barton bärs iväg står hon kvar, tittar tomt framför sig och skakar, samtidigt 

reagerar de övriga på att Fury informerar om att Coulson är död, men är ändå samlade. 

Senare sitter Romanoff vakande bredvid en fastspänd Barton. Hon försöker lugna honom, säger 

att han kommer bli ok. Barton frågar om hon någonsin har haft någon som har tagit över hennes 

hjärna, plockat ut saker och stoppat in något annat, om hon någonsin har blivit ogjord. Hon 

tystnar, tittar på honom och säger ”Det vet du att jag har”. Hon förklarar hur hon fick tillbaka 

honom genom ett hårt slag i huvudet. När han börjar fråga hur många agenter han dödat avbryter 

hon honom och säger att det inte var hans fel. Hon pratar lugnande och tittar honom djupt i 

ögonen. Hon frågar om han vet vart Loki är, eller vad han tänkt göra, det enda Barton vet är att 

Loki tänker agera samma dag. Romanoff säger att de måste göra något direkt. Barton säger då 

att hon inte låter som sig själv, att hon är en spion inte en soldat men att hon nu vill gå rätt in i 

ett krig. Romanoff ser skamsen ut, Barton frågar vad Loki gjorde med henne, hon stakar sig, 

tittar ned och säger att hon har blivit avslöjad, att hon har rött i sin liggare och hon vill radera 

detta.  

5.2.10 Slutstrid 
De gör sig iordning för att slåss mot Lokis armé. När samtliga har sina superhjältekostymer på 

skiljer sig Black Widow ifrån de andra, Thor har sin Hammare, Hawkeye har sin pilbåge, Iron 

Man sin dräkt, Captain America sin Sköld och The Hulk sin färg, storlek och styrka. Hennes 

dräkt är svart och följer hennes kurvor, de vapen hon har kan inte urskiljas med ögat och 

dragkedjan är inte dragen hela vägen upp utan visar hela tiden en urringning. Hon påbörjar 
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slutstriden som kommunikatör och skytt ombord på ett flygplan, när det kraschat använder hon 

pistoler, fiendernas vapen och sina färdigheter med kroppen. När Banner kommer till platsen 

lockar Iron Man med sig en rymdorm och säger ”I´m bringing the party to you”, de stannar upp 

och Black Widow säger stammande och sarkastiskt ”I don’t see how that is a party”.  

En stund in i striden ber hon Captain America om lite hjälp att hoppa upp och ta tag i en av 

fiendernas farkoster, han frågar om hon är säker på att hon vill göra det, och hon svarar med en 

axelryckning att det kommer bli kul. Hon landar sedan bredvid reaktorn och blir den som 

tillsammans med Selvig stänger rymdporten. 

5.2.11 Sammanfattande analys 
Precis som i Iron Man 2 etableras Romanoff här som ett sexobjekt då ledaren haft för avsikt att 

göra något annat än tortera henne. Hon har iklätt sig rollen som ett traditionellt offer och 

utnyttjar än en gång männens underskattning för att oskadliggöra dem. Hennes förmåga att 

spela en roll används även när hon ska tala med Banner. Hon rör sig subtilt sensuellt, och säger 

mjukt att hon kan övertala honom. Det framgår av Banners reaktion när teamet utanför hyddan 

är i rörelse att han inte visste om att de var där. Det är stor skillnad på hur de olika karaktärerna 

etableras. Romanoff jobbar och får order, men främst spelas det på att hon är kvinna i de båda 

scenerna där hon är med. De övriga tre, Iron Man, The Hulk och Thor etableras genom bilder 

där de är aktiva och handlingskraftiga. När de befinner sig på basen, det flygande stridsskeppet, 

är Romanoff mer som en guide och passopp än en Avenger. Hon möter upp Rogers, men hennes 

närvaro är oväsentlig då han direkt fokuserar på Banner istället. Trots att hon åtskilliga gånger 

har bevisat för Fury vad hon kan åstadkomma, och trots att hon är en del av det som kallas the 

Avengers Initiativ ger han henne uppdrag som att visa Banner till sitt rum. 

Hennes motiv under hela filmen är tvetydligt. Som Loki påpekar bryr hon sig mer om en man 

än att det är krig, och detta framkommer tydligt i dialogen där de sitter runt bordet där allt hon 

bidrar med är information om Barton. När hon sedan har räddat Barton är hon istället fullt 

fokuserad på att gå ut i krig. Detta ifrågasätts av Barton, trots att hon vid ett flertal tillfällen har 

bevisat sina egenskaper i strid. Man kan även se sprickor i hennes vägg av lögner och spel då 

hon blivit uppenbart påverkad av samtalet med Loki.  

Under förhöret med Loki decimeras hon till sitt kön när hon kallas för ”mewling quim”, något 

som mer skulle kunna härledas till Lokis världsbild än den generella bilden som råder i filmen, 

men det är ändå anmärkningsvärt. Under förhöret framkommer även att Romanoff anser sig 

vara skyldig att göra gott på grund av tidigare onda handlingar. Hon säger att hon när hon var 
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ung begick flertalet handlingar oavsett konsekvenserna, men att Barton visade nåd och att hon 

därför är skyldig honom en gentjänst. Vad ”rött i liggaren” visar är hennes svaghet, precis som 

de andras svagheter etableras exempelvis Starks granatsplitter som hotar hans liv, är Romanoffs 

motsvarighet hennes förflutna och även hennes hängivenhet till de som gör henne gott något 

som driver henne.  

Under striden ombord på skeppet är Romanoff den enda som blir riktigt skärrad och därför 

förhindrad att fortsätta slåss. Efter att Thor har räddat hennes liv från The Hulk sitter hon 

katatoniskt och skakar, endast Bartons namn får henne att vakna till liv igen. Under slutstriden, 

första gången samtliga Avengers kan ses tillsammans blir de fysiska skillnaderna mellan de 

olika hjältarna väldigt tydlig. Romanoffs dräkt visar mer bröst än muskler, exempelvis Thors 

dräkt är avslöjande, men visar hans muskulösa armar, även hennes avsaknad av vapen tyder på 

att det är kroppen som är hennes vapen. Under slutstriden levererar hon även två oneliners, 

något som vanligtvis brukar levereras av männen, framförallt av Stark. 

5.3 Captain America: The Winter Soldier 

5.3.1 Etablering: 
När Romanoff etableras kommer hon och möter upp Rogers, hon kör en svart sportbil, har 

skinnkläder och pratar flirtigt med Rogers och Falcon, de har precis talat om krigsminnen och 

tävlat under en joggingtur.  

5.3.2 Piratskeppet 
Innan Rogers ska hoppa ut ur planet frågar Romanoff om han gjorde något kul på 

lördagskvällen, hon säger att om han frågar ut Kirsten på statistikavdelning så skulle hon 

definitivt säga ja. När Romanoff landar på skeppet tipsar hon om ett nytt dateförslag, 

sjuksköterskan Karen som bor granne med Rogers. Rogers svarar kort ”Säkra motorutrymmet, 

sen kan du hitta en date till mig”.  

Den första fienden Romanoff möter tittar hon utmanade på och säger ”Hey Sailor”, sen 

oskadliggör hon honom, hon firar sig sedan ned, skjuter fyra fiender och slår ner tre. När Rogers 

sedan kallar på henne över radion så svarar hon inte, detta leder till en lång fight mellan Rogers 

och en fiende. Rogers brottar fienden genom en dörr och där inne står Romanoff och laddar ned 

data, Rogers blir arg, säger att hon behövdes på annat håll och att hon har äventyrat hela 

uppdraget. Romanoff säger att de inte hade samma uppdrag och att Rogers överdriver. När de 

står och diskuterar kvicknar fienden Rogers slog ned till liv och kastar en granat mot dem, 

Rogers plockar upp Romanoff och hoppar genom ett fönster med henne under armen. När de 
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är i säkerhet säger Romanoff ”Ok, det var mitt fel”. När Rogers konfronterar Fury om 

Romanoffs dolda agenda försvarar Fury henne, Rogers säger att soldater måste kunna lita på 

varandra. Fury säger att han inte ville att Rogers skulle göra något han inte var bekväm med, 

Agent Romanoff är bekväm med att göra allt.  

5.3.4 På sjukhuset 
Romanoff anländer till sjukhuset där Fury ligger döende. Hon är märkbart rörd av det som har 

hänt och gråter. Hon konfronterar Rogers och frågar varför Fury var i hans lägenhet, när Rogers 

svarar att han inte vet tittar hon på honom med ett snett leende och säger att han är en usel 

lögnare. Rogers konfronterar Romanoff då hon har tagit det USB-minne han gömde i en 

varumaskin. Hon ljuger upprepade gånger och Rogers blir allt mer frustrerad, han frågar ut 

henne om agendan på skeppet. Romanoff visar sedan upp ett ärr där The Winter Soldier skjutit 

henne, hon säger lite sarkastiskt ”Bye-bye bikinis”, varpå Rogers svarar lika sarkastiskt ”Ja, jag 

slår vad om att du ser hemsk ut i bikini nu”. Romanoff lämnar över USB-minnet och de två 

bestämmer sig för att tillsammans ta reda på vad det är på. För att gömma sig från fienderna 

kysser de varandra, efter kyssen frågar hon om han är obekväm, ”Det är inte riktigt det ord jag 

skulle använda” svarar han. 

5.3.5 Rogers och Romanoff på basen 
Efter att de har flytt från STRIKE åker de tillsammans till basen i New Jersey. Romanoff sitter 

med benen på instrumentbrädan, Rogers säger åt henne att ta ner dem. Hon frågar om kyssen 

de delade var hans första kyss sedan 1945. I bilen blir samtalet personligt, hon frågar igen om 

det inte har funnits någon speciell i hans liv, han svarar att det är ganska svårt att hitta någon 

som delar hans erfarenheter. Romanoff säger att det bara är att hitta på något. Hon säger att 

sanningen aldrig är samma för alla människor, att det är så hon har överlevt. De kommer igen 

överens om att de ska samarbeta och att de är vänner. När missilen slår in i basen för Rogers 

återigen Romanoff i säkerhet, och bär ut henne från bråten. 

5.3.6 I sovrummet och Sitwell 
Romanoff sitter tyst, Rogers frågar om hon är ok. Hon har börjat tvivla på sig själv då hon en 

gång trott att hon genom att gå med i S.H.I.E.L.D. började på rätt väg. Hon säger att hon trodde 

att hon visste vems lögner det var hon vidarebefordrade, men nu kan hon inte se skillnad på 

dem längre. Hon är sårbar, ärlig och rannsakar sig själv. Hon säger att hon är skyldig Rogers en 

gentjänst nu när han räddade hennes liv och frågar om det hade varit ombytt, om Rogers hade 

litat på att hon hade räddat hans liv. Rogers säger ”Nu litar jag på dig.”  
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När de är uppe på taket för att pressa Sitwell på information påpekar denne att det inte är Rogers 

stil att kasta ned folk från tak, ”Nä, det stämmer, det är hennes stil” säger Rogers och pekar på 

Romanoff varpå hon sparkar ned Sitwell. Direkt efter ger hon Rogers ett nytt förslag på en 

kvinna han kan bjuda ut. När The Winter Soldier attackerar dem efter incidenten på taket räddar 

Rogers återigen Romanoffs liv. Under fighten med antagonisten blir Romanoff skjuten i axeln. 

Hon är ganska illa däran men repar sig fort.  

5.3.7 Slutstrid 
Romanoff är förklädd till rådsmedlem, hon oskadliggör vakterna och börjar lägga ut all 

information om SHIELD och Hydra på internet. Pierce hotar henne med att även hennes 

hemligheter kommer att komma ut, han frågar om hon är säker på att världen är redo för att se 

henne för vad hon verkligen är, Romanoff svarar kaxigt ”Är du?”. När striden är över sitter 

Romanoff i ett förhör inför kongressen. Hon blir utfrågad och förhörd som en fiende, att hon 

har varit delaktig i de lögner som S.H.I.E.L.D. spritt. De anser att hennes handlingar, både för 

och emot landet, är skäl att spärra in henne och att hon borde sitta i fängelse istället för att sitta 

och käfta emot i rättssalen. Hon säger med självförtroende att de inte kommer att arrestera 

henne, att landet och världen behöver henne då hon är del av den främsta försvarslinjen de har, 

sen reser hon sig upp och går. När hon sedan möter upp Rogers, Fury och Wilson på 

kyrkogården ger hon än en gång Rogers tips om att bjuda ut en kvinna, de tittar på varandra för 

ett ögonblick, sen ger hon honom en puss på kinden.  

5.3.8 Sammanfattande analys  
Den röda tråden i denna film är tillit. Romanoff är nästan desperat i sin jakt på förtroende från 

Rogers, något hon tillslut får, men resan dit är lång. Romanoff verkar stundom oförstående till 

varför Rogers inte litar på henne, trots att hon både uttalat anpassar sig efter den situation hon 

befinner sig och säger de lögner som behövs, och att hon under stormningen av piratskeppet, 

utan att informera Rogers, lyder under Furys order istället för de uttalade. Hon blir påkommen 

då hon satt Furys uppdrag före de officiella, vilket leder till att hon utsätter teamet för fara och 

att Rogers räddar hennes liv. Romanoff tvingas tillslut erkänna att hennes liv av lögner har gjort 

henne osäker på vad som är rätt och fel. Att Fury fortfarande lever, och att han anförtrott detta 

till Hill men inte Romanoff då han enligt honom själv är osäker på vem man kan lita på 

adresseras ej, men bör vara något som träffar Romanoff extra hårt. Hon är den som visar mest 

känslor när Fury blir skjuten, och de har genom filmerna haft ett unikt förhållande.  

Etableringen av Romanoff, när hon kommer åkande i en sportbil och iförd läderkläder, anspelar 

återigen på sex. Rogers kan först ses vara ute och träna, likaså Wilson. Genom hela filmen är 
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hon på Rogers om att han måste börja träffa tjejer. Vid ett flertal tillfällen ger hon honom pikar 

för att han varit nedfrusen och att det är dags att hitta en flickvän, hon ger honom olika förslag 

även i pressade situationer.  

Romanoffs förflutna som varit en stor del av konflikten i samtliga filmer hamnar i fokus även 

här. När hon gör informationen om Hydra och S.H.I.E.L.D. offentlig sprids även hennes 

bakgrund. Detta tas upp när hon ensam får stå ansvarig för händelserna inför kongressen under 

förhöret. Även om hon visar självförtroende och verkar oberörd över att det påtalas att många 

anser att hon bör sitta i fängelse för sina tidigare synder visar hon i samtal med Rogers att hon 

inte vet vart hon står i världen och att hennes lögner och dubbelspel fått henne att likt en 

kameleont anpassa sig, samt undvika relationer.     

5.4 Avengers: Age of Ultron 

5.4.1 Öppningsstriden mot Hydra 
Samtliga hjältar etableras i en och samma strid. Vid ett tillfälle blir Barton skadad, och 

Romanoff är den som reagerar och plåstrar om honom. När striden är över påtalar Stark att det 

är ”dags för en vaggvisa”. Romanoff närmar sig då The Hulk, säger ”Hey big guy, the sun is 

getting real low”, hon närmar sig försiktigt, tittar honom i ögonen och smeker hans handled. 

The Hulk lugnar ned sig, tittar på henne och förvandlas till Banner. Ombord på planet pratar 

Banner och Romanoff, hon säger att vaggvisan fungerade bättre än någonsin, hon frågar hur 

lång tid det kommer dröja innan Banner litar på henne. Han säger att det inte är henne han inte 

litar på.  

5.4.2 Festen och striden mot Ultron 
Efter striden mot Hydra är det fest i Stark Tower (nu Avengers högkvarter). Stark och Thor får 

frågan vart deras respektive är, båda konstaterar att deras flickvänner inte har tid för fester då 

den ena driver världens största företag, och den andra är nära ett Nobelpris då hon nu är ledande 

forskare inom astronomi.  

Romanoff står bakom bardisken och blandar drinkar, Banner kommer fram och frågar hur det 

kommer sig att en så fin tjej jobbar där, hon svarar flirtande ”Fella did me wrong”, Banner 

anmärker att hon har dålig smak/omdöme när det gäller män. Romanoff fortsätter flirta genom 

att beskriva Banner utan att säga hans namn, att mannen hon är intresserad av har dåligt 

temperament men innerst inne är en mjukis, är annorlunda jämfört med alla män hon tidigare 

träffat, och att alla hennes vänner är slagskämpar men att mannen hon hittat försöker undvika 

bråk då han vet att han kommer vinna. Hon säger också att han är en tönt och att tjejer gillar 
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det. När hon har gått kommer Rogers och pratar med Banner, säger att det är vackert, han och 

Romanoff, att hon inte är den mest öppna personen i världen men att hon är avslappnad med 

honom. Banner pratar bort det genom att säga att Natasha gillar att flirta. Rogers säger att han 

är medveten om detta, att han har sett det på nära håll, Banner frågar senare vad han menar med 

”på nära håll”.  

När det bara är Avengers kvar på festen börjar männen tävla om vem som kan lyfta Thors 

hammare. Alla närvarande kvinnor tittar på, de ser inte så imponerade ut men gläds åt vad som 

pågår. När Romanoff får frågan säger hon ”Det är en fråga jag inte behöver ett svar på”.  

Ultron kommer och en fight utbryter. Banner och Romanoff söker skydd bakom bardisken, och 

Banner faller mellan Romanoffs bröst, hon tittar på honom och säger åt honom att inte bli grön. 

När de springer ut från sitt skydd tar Romanoff skyddande tag i Banner och ser till att han 

springer bakom henne.  

5.4.3 Black Widow under hypnos 
The Scarlet Witch använder sina krafter på Avengers. I ett tidigare skede hypnotiserade hon 

Stark som såg hur Avengers var döda, och hur de hade förlorat kampen mot de utomjordiska 

fienderna. Thor befinner sig på en bankett där han får höra att han leder alla till Hel, Captain 

America är på en dans där allt folk helt plötsligt försvinner, och The Hulk hamnar i ett 

okontrollerbart raseriutbrott som Iron Man försöker stoppa. Romanoff ser bilder från sin 

ungdom. En sträng äldre dam förklarar att Romanoff är gjord av marmor, att hon till skillnad 

från de andra flickorna inte går att bryta ned. En ung Romanoff slåss mot en stor muskulös man, 

hon förlorar och den äldre damen säger åt henne att hon förlorar med avsikt, sen ser vi hur hon 

förs iväg fastspänd på en bår. Barton tar hand om Romanoff som liksom de andra är utslagen.  

5.4.4 Bartons hus 
Avengers åker till Bartons hemliga hus och gömmer sig. Bartons barn springer fram och kramar 

Romanoff, kallar henne för ”Auntie Nat”. Bartons hustru är gravid, Romanoff går fram och 

frågar hur lilla Natasha mår, Laura svarar att det är en Nathaniel varpå Romanoff böjer sig ned 

och ironiskt viskar ”Förrädare” till den ofödda bebisen. Laura frågar Barton hur länge Nat och 

Banner har varit ett par. Barton är omedveten om att något pågår.  

Romanoff är skakad av minnen hypnosen väckte. Hon sitter i morgonrock på en säng, Banner 

kommer ut ur badrummet, hon säger att hon hade gjort honom sällskap om hon visste att han 

var där inne. Banner säger att världen såg den riktiga The Hulk för första gången, att han måste 

försvinna. Romanoff säger ”Och du antar att jag kan stanna kvar”, sen berättar hon om sin dröm 
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hon hade under hypnosen, att hon var en Avenger men ändå inte mer än den lönnmördare hon 

tränats att vara. Hon närmar sig Banner, lutar sig fram för att kyssa honom och säger att hon 

följer med honom vart han än vill. Banner frågar om hon är galen, han kan inte ge henne något, 

att han inte kan ge henne det som Barton har, att han är fysiskt inkapabel att skaffa barn och att 

han alltid kommer att vara ett hot. ”Det kan inte jag heller” svarar Romanoff, hon blir tårögd 

och stakar sig, hon berättar att där hon uppfostrades och tränades var avslutningsceremonin att 

de steriliserades, att det var en mindre sak att behöva bry sig om, det enda som kunde betyda 

mer än uppdragen och att det gjorde allt mycket lättare, till och med att döda. Hon säger sedan 

”Tror du fortfarande att du är det enda monstret i laget”, Banner tittar på Romanoff och frågar 

”Så vi försvinner bara?”.  

5.4.5 Strid mot Ultron 
Under striden hoppar Romanoff ut ur ett flygplan sittande på en motorcykel, hon plockar upp 

Rogers sköld och säger ”Jag hatar att städa upp efter er pojkar”. Hon gör flertalet avancerade 

manövrar och lyckas tillslut komma ombord på Ultrons flygande lastbil och koppla loss kapseln 

där Ultrons ofärdiga kropp befinner sig, hon tas dock till fånga efter att hon lyckats. Ultron 

håller henne fången, han hotar henne och hon är uppenbart rädd.  

När Avengers tar sig till Sokovia räddar Banner Romanoff från hennes cell. Han säger att han 

ska föra henne till säkerhet, hon säger att fighten inte är slut, Banner menar att hon har gjort 

tillräckligt och att de istället ska evakuera de civila. Romanoff tittar på honom, ler och säger 

”Så vi försvinner bara”. När sedan Sokovia håller på att lyfta frågar Romanoff om Banner inte 

ska bli grön, han säger att han har en väldigt tilltalande anledning att inte göra det. Romanoff 

tittar på honom, kysser honom och säger att hon avgudar honom, sen knuffar hon ner honom i 

reaktorn och säger ”Men jag behöver den andra killen”.  The Hulk hoppar upp och de fortsätter 

fighten mot Ultron.  

När de tillsammans ska skydda kärnan ropar Stark över radion efter Romanoff, han säger ”Bäst 

för dig och Banner att ni inte leker gömma zucchinin”, hon säger åt honom att slappna av, att 

inte alla kan flyga, samtidigt som hon kör en lastbil genom de sargade gatorna.  

Romanoff säger samma fras som tidigare för att få The Hulk att åter förvandlas till Banner, de 

blir avbrutna av Ultron, när Romanoff kvicknar till har The Hulk henne i famnen, han för henne 

till säkerhet och ger sig sedan av efter Ultron. The Hulk tar Ultrons flygplan, Romanoff försöker 

få honom att vända men han åker istället därifrån.  
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När allt har lugnat ned sig och de är på SHIELDS bas får Romanoff ett sms från Laura, sms:et 

innehåller en kort film på Laura och Bartons nyfödda bebis, hon tittar på filmen och säger 

sarkastiskt ”Fet”.  

5.4.6 Sammanfattande analys 
Den röda tråden genom Age of Ultron är fortplantning och födelse. Detta kan ses tydligt genom 

Ultron som föds och likt Pinocchio har målet att bli ”en riktig pojke”, The Vision som även han 

föds och besitter kunskap, renhet och styrka, Romanoff och Banners förhållande, samt Bartons 

familjeidyll komplett med den gravida hustrun som visar att lugnet och friden finns att finna i 

att bilda familj.  

Romanoff har uppdraget att likt en moder som lugnar och tröstar ett barn prata fridfullt och 

vidröra The Hulk för att få honom att förvandlas. Han stannar till, tittar nästan i skam på henne 

och förvandlas inom några sekunder tillbaka till Banner. Varför det är just Romanoff som har 

detta på sitt bord eller hur de har kommit fram till att hon har en lugnande inverkan redogörs 

ej. Förhållandet mellan Romanoff och Banner utvecklas filmen igenom, och kulminerar i det 

intima samtal de har i Bartons hus. The Hulk försöker hålla sig så långt borta från civilisationen 

som möjligt då han anser sig vara en konstant fara för sin omgivning, Romanoffs återblick från 

sin skolning som avslutas med att hon på bår rullas in i en sal för att steriliseras har skakat om 

henne, och hon anser sig på grund av oförmågan att kunna få barn vara ett lika stort monster 

som Banner. När hon berättat att hon steriliserats tystnar Banner och ger henne sina sympatier. 

Då inte heller han kan få barn kommer de båda fram till, på Romanoffs initiativ, att de ska fly 

tillsammans. Romanoff anförtror sig till Banner och trots hans tidigare motvilja att inleda ett 

förhållande, samt att Romanoffs ständiga jakt på tillit även innefattar honom, verkar han vara 

med på hennes planer. När Sokovia sedan attackeras kysser Romanoff Banner och säger att hon 

avgudar honom, bara för att i samma rörelse sparka ned honom i reaktorn så han förvandlas. 

Hon har här öppnat upp sig totalt för honom, avslöjat sin mest intima och skamfyllda hemlighet 

och vunnit hans kärlek, men väljer trots detta att bedra honom. Förvandlad till The Hulk räddar 

Banner tillslut Romanoff och håller henne mjukt i sin famn innan han ger sig iväg för gott.  

Romanoff visar sig ha god hand med barn, och omfamnar Bartons båda barn samt talar till den 

ofödda bebisen i Lauras mage. Det avslöjas aldrig om Barton är medveten om att hon är steril, 

men då de tidigare har visat sig stå varandra väldigt nära bör detta faktum vara känt. Det är 

därför anmärkningsvärt att Romanoff får en bebisbild skickad till sig, och att hon direkt avfärdar 

barnet med förakt.  
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En annan anmärkningsvärd scen är den under festen när männen tävlar om vem som kan lyfta 

Thors hammare. När Romanoff får frågan säger hon självsäkert att det är en fråga hon inte 

behöver ett svar på. Hon anser sig inte ha någon anledning att ta del av denna tävling.  

I Age of Ultron visar sig Romanoff även vara skicklig motorcyklist, och hon lyckas med fara 

för sitt eget liv skicka iväg kapseln med The Visions kropp.   

6 DISKUSSION 

Här diskuteras analysen i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare 

forskningen.  

6. 1 Black Widow som sexobjekt 
Objektifieringen av Romanoff inleds direkt när hon stiger in i Starks träningsrum. Happy och 

Stark betraktar henne ingående, och hon placeras därefter direkt i boxningsringen där hon utan 

problem brottar ned Happy. Egenskaper som Yvonne Tasker beskriver som maskulina 

framträder här hos Romanoff i en väldigt maskulin miljö, vilket gör att hon fort kombinerar 

sexighet med kraft och styrka. Hon får med detta ett godkännande av Stark, samtidigt som den 

andra kvinnliga karaktären i rummet reagerar med fasa. Happys reaktion blir att han försöker 

prata bort det faktum att en kvinna precis lyckades brotta ned honom. Det sker med andra ord 

något oväntat och annorlunda, något som vanligtvis inte förknippas med den sortens karaktär 

vilken Romanoff initialt etablerats som, och något som enligt Brown attraherar extra 

uppmärksamhet (Brown 2004, s 48). Vidare slår Stark upp henne i sin databas och hittar 

lättklädda bilder och information om att hon är välutbildad och betonar då igen att han vill ha 

henne som assistent, vilket kan ses som den stereotypiska bilden av en sexig sekreterare hos en 

manlig chef. Detta reagerar Potts på då hon ser Romanoff som ett hot på grund av hennes 

utseende. Hon kan inte se att Stark skulle ha någon praktisk nytta av henne, utan avfärdar hans 

önskan som en potentiellt väldigt dyr stämning för sexuella trakasserier. Man skulle kunna 

diskutera ifall Romanoff spelar en roll fullt ut i Iron Man 2, om hon antingen har fått order att 

vara förförisk och sexig för att komma nära Stark, eller om hennes uppdrag enbart har varit att 

hämta information men att sexigheten och det förföriska tillvägagångssättet kommer från 

attraktion och åtrå till Stark. Det sistnämnda blir tydligt i scenen där hon intimt antyder att hon 

hade gjort vad som helst med vem som helst, samtidigt som hon tar hand om hans sår och både 

talar och rör sig sensuellt. Att detta agerande skulle vara av uppdragets natur kan man hävda 

bekräftas i den rapport hon skrivit och lämnat in till Fury där Starks beteende under festen bidrar 

till att han inte längre är aktuell för the Avengers Initiative. Det är dock ett beteende som 
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Romanoff själv varit del av att framkalla och då scenen där hon pysslar om Stark skiljer sig från 

de övriga då de två här delar ett ögonblick av ärlighet bör det vara hennes egen åtrå och hennes 

egna tankar som kommer fram. Hennes roll som dubbelagent i Iron Man 2 och det utförda 

arbetet visar sig dock inte ha betytt något alls då Coulson avfärdar rapporten när han rekryterar 

Stark till The Avengers Initiative i The Avengers.  

Den initiala etableringen av Romanoff som sexobjekt återkommer i både The Avengers och 

Captain America: The Winter Soldier. I The Avengers sker egentligen en lite annorlunda 

repetition av hennes introduktionsscen i Iron Man 2. Romanoff sitter fastspänd i en stol, klädd 

i kort svart klänning, när hon får samtalet från Coulson talar hon nedlåtande och överlägset till 

männen, vilket kan kopplas till vad Herbst anmärkte om konnotationer till sexuell dominans 

(Herbst 2004, s 24f). Ledaren hade räknat med att de skulle ha sex (även om det inte blir uttalat) 

vilket ytterligare förstärker det sexuella över situationen. Samtliga är även medvetna om att de 

har fångat den berömda Black Widow, men trots detta ser de henne inte som något hot. Här blir 

det extra tydligt att denna underskattning sker på grund av att hon är kvinna då ledaren säger 

att hon tydligen inte var mer än bara ett vackert ansikte. Hon visar sig dock kunna oskadliggöra 

sina motståndare precis som hon oskadliggjorde Happy i boxningsringen.  

Nästa scen, där hon ska manipulera Banner att följa med henne, är inte lika sexuellt laddad, inte 

heller flirtar hon uppenbart med honom även om hon senare säger att det var ju detta hon gjorde. 

Dock hänger båda dessa scener på att hon är kvinna, och att hon använder detta faktum för att 

få det hon vill. De övriga hjältarnas etableringar sker i aktiva miljöer där deras egenskaper som 

superhjältar på något sätt visas upp. Exempelvis är Stark iklädd sin Iron Man-dräkt, Rogers 

visar upp sin styrka genom att slår sönder en boxningssäck och Thor tar sig in i flygplanet och 

flyger iväg med Loki.  

I sin första scen i The Winter Soldier kör hon upp bredvid Rogers och Wilson i en sportbil, hon 

har läderkläder på sig och pratar sensuellt och flirtigt. Detta kan ses i kontrast till Rogers första 

scen där han ses vara ute och springa. Han tävlar lekfullt mot Wilson som inte kan hålla samma 

tempo, och när Romanoff kör upp kan det tolkas som att vinnaren av tävlingen då får sitt pris.   

Likt etableringsscenerna där Romanoff underskattas upprepas detta i förhöret med Loki. Att 

han kallar henne för ”mewling quim” och att han låter sig förföras så till den grad att han 

avslöjar sina planer sker endast på grund av en kombination av Romanoffs manipulativa 

egenskaper och hennes fysiska uppenbarelse. Trots att hon verkar agera på egen hand och inte 

som en del av Avengers brusar Loki upp och när han kallar henne för ”mewling quim” har han 



 
 

40 
 

ett ansiktsuttryck som visar avsky. Här ska man betänka att Loki har information om Romanoffs 

tidigare aktiviteter, att han har fått information från Barton och därför är medveten om att hon 

är en väldigt duglig och aktad person. Trots detta agerar han överlägset och decimerar henne 

till hennes kön. 

Återkommande är även hennes urringning. Samtliga klädbyten Romanoff gör i Iron Man 2 visar 

väldigt mycket hud och skiljer sig från exempelvis Potts som aldrig bär lika avslöjande kläder. 

Enda undantaget är när Potts och Stark förbereder en lugn kväll hemma i Stark Tower i The 

Avengers där hon kan ses i jeansshorts. Som nämnts tidigare är Romanoffs dräkt åtsittande och 

framhäver hennes former. Som Herbst påpekade angående Lara Croft så åsidosätts 

funktionalitet i kläderna för att framhäva former och erotisera karaktären (Herbst 2004, s 24f). 

Att Romanoffs dräkt sitter åt som den gör kan förklaras i hennes skicklighet vid närstrider, att 

hon i de fallen där vapen inte fungerar behöver kunna göra akrobatiska rörelser utan att några 

löst sittande klädesplagg innebär några problem. Vad som inte motiveras med hennes dräkt är 

att dragkedjan alltid är neddragen. På en liknande birollskaraktär, Maria Hill, som har en 

liknande åtsittande dräkt på sig är dragkedjan mer modest neddragen och visar endast halsen. 

Ytterligare en sak som är mer ett hinder än hjälpmedel är Romanoffs hår. Tydligast blir i Iron 

Man 2 när hon byter om från festkläder till sin superhjältedräkt i bilen. Håret är prydligt uppsatt 

när hon befinner sig på Stark Expo, men det är utsläppt när hon går ur bilen redo att storma 

Hammers kontor. Då hon behöver sitt periferiseende när hon ska smyga runt och oskadliggöra 

fiender bör detta försvåra hennes uppdrag. I samtliga scener i varje film där hon är sitt 

superhjältealias är håret utsläppt, och begränsar därmed hennes förmåga att upptäcka fiender. I 

Captain America: The Winter Soldier bär hon mindre avslöjande kläder. Detta kan delvis 

förklaras i filmens narrativ då hon och Rogers en större del av filmen försöker undvika att bli 

hittade av S.H.I.E.L.D., de klär sig därför civilt och försöker dölja sina ansikten.  

Det går inte att hitta några återkommande likheter i hur kameran följer eller fokuserar på 

Romanoff. Hennes etableringsscen som Agent Romanoff i Iron Man 2 följer henne bakifrån 

där rumpan hamnar centrerat i bild, men utöver detta fokuserar inte kameran extra mycket på 

hennes kropp jämfört med några andra karaktärer. Vad som istället blir uppenbart är, som 

diskuterades tidigare, hennes fysiska drag som oavsett vinkel eller bildsnitt står ut vid analys. 

Förutom hennes kläder och urringning är de ständigt rödmålade läpparna, det röda håret, den 

halvöppna munnen och hennes ögon något som sticker ut. Detta kan antas ha accentueras 

filmtekniskt i vissa scener, både genom att förstärka färger och genom att sakta ned bilderna då 
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rörelserna ibland kan upplevas som extra långsamma och sensuella. Detta är något som hade 

kunnat studeras ytterligare genom att använda exempelvis teorier om kinematografi.     

I samtliga filmer kan Romanoff ses ha någon form av förhållande till män. I Iron Man 2 är hon 

förförisk mot Stark och vissa tecken tyder på att hon attraheras av honom även utanför sitt 

uppdrag, i Avengers har hon ett beskyddande förhållande till Barton och sätter hans säkerhet 

framför både sin egen och uppdraget, I The Winter Soldier försöker hon kontinuerligt att skaffa 

en tjej till Rogers och i Age of Ultron förklarar hon sin kärlek till Banner. Hon får även 

kontinuerlig uppmärksamhet för sin kropp, och det anspelas vid ett flertal tillfällen till sex och 

sexualitet. Bland annat Starks kommentar under striden mot Ultron ” Bäst för dig och Banner 

att ni inte leker gömma zucchinin”.  

De lugna, ärliga och avslöjande samtal hon har, med Stark innan hans fest, med Barton efter att 

han har kvicknat till, med Rogers efter att de flytt från bunkern och med Banner i Bartons hus, 

sker alla i sovrum. Detta går givetvis att vända på det då även männen befinner sig i sovrum i 

dessa scener, men just den miljön är återkommande för Romanoff och blottande samtal i varje 

film. Ett liknande exempel kan lyftas fram utan att ha använt maskulinitetsteori, och det är Stark 

och Banner som samtalar om sina svagheter. Detta samtal sker i en hård miljö med datorer och 

forskningsutrymmen, samtidigt som de rör sig runt i rummet. Romanoff sitter ned i samtliga 

sina sådana scener.   

När Romanoff väljer att avstå då männen tävlar om vem som kan lyfta Thors hammare och 

säger att det är en fråga hon inte behöver något svar på förstärks bilden av att hon inte är en i 

gänget. Hennes svar talar för att hon som kvinna inte behöver få svar på frågan då vad de 

egentligen gör är att tävla om vem som är manligast.  

6.2 Black Widow och Fury 
Romanoff jobbar för S.H.I.E.L.D., och Fury är hennes chef. Han är den som rekryterade henne, 

även om han troligtvis var den som initialt skickade Barton att döda henne. Hon hyser tydligt 

speciella känslor till Fury och han till henne, något som kan ses när han presenterar henne som 

Agent Romanoff och lägger armen om henne. O’Reilly fann likheter mellan Wonder Woman 

och andra moderna kvinnliga hjältar då dessa behöver svara inför en högre instans för att 

motivera sina handlingar (O´Reilly 2005, s 273-276). Romanoff gör få saker utan att lyda order 

från Fury, eller rapportera in till honom. Furys order står över exempelvis Rogers under räden 

av det kapade fartyget, och hennes dolda agenda gör att hon åsidosätter andras säkerhet. Fury 

utnyttjar Romanoffs lojalitet och får henne att göra enklare tjänster som att lotsa Banner till sitt 
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laboratorium. Att hon blint lyder order, hur små eller stora de än må vara utan att ifrågasätta sin 

överordnad, trots att hon är en del av The Avenger Initiative är unikt för henne. Hon söker aldrig 

öppet Furys bekräftelse för sina utförda handlingar, men hennes uppoffringar och att hon 

kämpar för att sudda ut sitt blodiga förflutna genom goda gärningar tyder på att det är just detta 

hon är ute efter.  

O’Reilly konstaterade att termen superhjälte är en oxymoron när det kommer till de kvinnliga 

superhjältarna då dessa måste stå till svars för sina handlingar, något som blir uppenbart när 

Romanoff ensam får svara inför kongressen efter händelserna i The Winter Soldier. Det är enligt 

O’Reilly en passiv handling som gör att Romanoff bättre fyller sin funktion i den manliga 

blicken (O’Reilly 2005, s 280). Även om Romanoff ställs ensam inför rätta och behöver stå till 

svars för att ha räddat världen så är hennes agerande i rättssalen inte passivt. Rummet är fullt 

av kostymklädda män, tv-kameror och reportrar. Trots vad som borde vara en skrämmande 

miljö förklarar Romanoff varför hon inte ska sitta i fängelse och hur de alla är beroende av 

henne och de övriga hjältarna, sen reser hon sig upp, vänder ryggen till dem och går. Att hon 

gör detta talar emot O´Reillys slutsatser, men att Romanoff i varje film tar order från Fury, och 

rapporterar till honom talar för den högre och godkännande instansen. Även Romanoffs 

ständiga jakt på tillit från sina kollegor kan ses som detta. Exempelvis frågar hon Rogers om 

han hade litat på henne om det var omvända roller när de sitter i Wilsons sovrum. Vad hon 

egentligen frågar är om han litar på hennes kvalitéer som hjälte, detta trots att hon bevisat sig 

gång på gång i strid och var den som stoppade in Lokis spira i reaktorn och stängde rymdhålet 

i The Avengers.   

6.3 Black Widow och moderskap 
Herbst konstaterar att Lara Crofts utseende, agerande och kläder ska anspela på reproduktion, 

men samtidigt ska få bort åskådarens tankar från att hon är en potentiell moder (Herbst 2004, s 

33). Romanoffs dräkt sitter åt vid midjan, framhäver hennes kurvor och hennes dragkedja är 

alltid neddragen så långt att man kan se överdelen av hennes bröst. Enligt Herbst är dessa drag 

förstärkta så att åskådaren kan betrakta Romanoff som en sexuell och fertil kvinna, men 

samtidigt ska det inte finnas några tveksamheter att moderskap inte ska vara ett alternativ 

(Herbst 2004, s 33). Romanoff utsätter sig ständigt för fara, ibland uppoffrande, ibland 

dumdristigt, som kvinna ska hon representera liv men hon dödar och övermannar fiender i varje 

film. Brown talar om den moderna kvinnliga actionhjältinnan och problemen med att se om det 

är en positiv utveckling av kvinnan eller ej (Brown 2004, s 48). Romanoff kan i vissa scener 

ses som en modern karaktär, en som avviker från den traditionella stereotypiska kvinnliga 
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actionhjälten och agerar på ett sätt som tidigare kvinnliga karaktärer inte har gjort. Hon är den 

som sparkar ner Sitwell från taket, hon levererar enstaka oneliners och hon kör motorcykel som 

ingen annan, men när man ser på moderskapet kan hennes handlingar ses som väldigt 

traditionella och stereotypa.  

Tasker talar också om att det potentiella problemet med moderskapet hos starka kvinnliga 

karaktärer ofta hanteras av filmskaparna och så är fallet även med Black Widow. Även om hon 

passar in i Herbst beskrivningar av en sexuell karaktär som ska skapa ett begär efter 

reproduktion och utstråla sexualitet men samtidigt inte representera modern så är det först i Age 

of Ultron vi informeras om att Romanoff verkligen är steril, och varför hon är detta. Hennes 

fråga till Banner ”Tror du fortfarande att du är det enda monstret ombord”, bör sättas in i 

Romanoffs totala sammanhang. Hennes historia är enligt henne själv fylld av blod. I förhöret 

med Loki nämns bland annat en sjukhusbrand, och när Barton frågar om hon är okej så är hon 

märkbart berörd över att ha fått sin historia avslöjad. Hennes bakgrund är en röd tråd som följer 

filmerna igenom, och man förstår tidigt att hon har begått handlingar som hon nu ångrar och 

som hon inte vill ska bli allmän kunskap. Hon känner skam, och drivs av att kämpa den goda 

fighten för att jämna ut sina misstag. I The Winter Soldier konfronteras hon i kongressen med 

sina tidigare handlingar då dessa har blivit offentliggjorda (av henne själv), och hon berättar 

själv för Rogers om hur hon gång på gång har anpassat sig och levt ett liv av lögner. Hennes 

sterilitet är dock inget som har framkommit i de tre första filmerna, men är ändå det hon själv 

anser vara hennes mörkaste hemlighet, och något hon känner stor skam för. Banners reaktion 

efter att Romanoff har berättat detta bör också sättas in i karaktärens totala sammanhang. 

Samtalet utspelar sig efter att de har varit under hypnos, och The Hulk gick bärsärk och skadade 

och förmodligen dödade civila. Han pratar om hur han är ett monster, att han inte kan vara runt 

människor och att han av förklarliga skäl är fysiskt inkapabel att kunna skaffa barn. Trots detta 

tystnar han när Romanoff förklarar att även hon är ett monster och han går då med på att de 

båda ska fly tillsammans. Han bekräftar här Romanoffs självbild att hon är ett (värre) monster 

än honom och att hon därför bör hålla sig borta från andra människor. Detta innebär att hon på 

grund av sin sterilitet ska, trots att hon är en av få som kan försvara jorden från allsköns fiender, 

sluta slåss och istället fly. Det säger också att sterilitet är något som medför så mycket skam att 

det är likställt med att förvandlas till ett okontrollerbart monster som utsätter andra människor 

för fara. Diskussionen om barn startar när Banner säger att han aldrig kan få det vad Barton har. 

Det Barton har som skiljer sig avsevärt från de andra karaktärerna är även en hustru, hon är 

direkt olik från Romanoff som aktivt gjort valet att vara en soldat. De är varandras raka 
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motsatser i både utseende och personlighet, och Bartons hus som ligger så långt ifrån 

händelsernas centrum som möjligt saknar den teknik och den miljö som Romanoff vanligtvis 

kan behärska.  

Romanoff är omtyckt av Bartons barn, de blir nästan lika glada av att se henne som att se sin 

far. Hon är den enda av gruppen som känner till Bartons civila status, och som konstaterats 

tidigare har Barton väldigt mycket kunskap om Romanoffs förflutna, han bör därför även känna 

till hennes sterilitet, och det kan mycket väl vara anledningen till att hon har en så pass nära 

relation till barnen. Om Barton och hans hustru känner till steriliteten är det anmärkningsvärt 

att Romanoff ska få deras ofödda barn döpt efter sig, samt att hon får bebisbilden skickad till 

sig. Det sistnämnda blir en påminnelse över att Bartons hustru är modern, och Romanoff är dess 

motsats. Patrick och Patrick konstaterade i sin studie av the Hulk att hans raseriutbrott och 

irrationella tankemönster påminner om de hos ett barn (Patrick & Patrick 2008, s 215). 

Romanoff är den i gruppen som har i uppdrag att lugna detta barn. Hon gör det genom vad hon 

kallar en vaggvisa, och genom att röra vid honom. The Hulk stannar direkt upp när Romanoff 

mjukt pratar med honom och på bara ett par sekunder förvandlas han till Banner. Under hypnos 

går the Hulk bärsärk och Iron Man tar till sin mäktigaste teknik för att stoppa honom, dock utan 

större framgång. Detta tyder på att Stark som man är oförmögen att göra vad Romanoff som 

kvinna kan göra, och även att det är av hennes natur att ta hand om gruppens barn. Att Romanoff 

skulle vara den mest passande att ta hand om barnet är egentligen inte det mest naturliga. Tate 

var inne på att om fortplantning inom en viss kultur hade förbjudits så hade kvinnorna haft 

andra förutsättningar (Tate 2008, s 150-152). Detta är precis vad som har hände i den miljö där 

Romanoff växte upp och tränades, de tog bort möjligheten att få barn så hon istället kunde 

fokusera på uppdraget. Den kultur där hon växte upp sa att hon inte kunde accepteras om hon 

inte var steril, steriliseringen var slutprovet, hennes examen. När hon väljer att fly med Banner 

säger detta i sin tur att hon i sin befintliga miljö är ett monster, att hon inte ska vara med i 

gruppen eller fortsätta rädda världen, det vill säga modern hade kunnat fortsätta vara en hjälte, 

men hon som är steril bör avstå. Anmärkningsvärt är att förutom Bartons familj och Romanoffs 

samtal med Banner, så diskuteras eller antyds aldrig att någon av de andra superhjältarna skulle 

vara en potentiell förälder, eller att de har någon form av förhållande till föräldraskap eller 

behov av det.   

6.4 Olika premisser och skillnader 
O’Reilly konstaterar att manliga och kvinnliga superhjältar inte lyder under samma premisser 

(O´Reilly 2005, s 273-276). Som konstaterat ovan lyder Romanoff ständigt order från Fury, 
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men det finns flertalet andra tydliga skillnader mellan henne och de övriga i gruppen. Hennes 

bakgrund har tvingat henne till flykt och hon känner skam över sina tidigare handlingar, detta 

är unikt för henne då de andra karaktärerna kommer från bakgrunder av hjältemod. De övriga 

karaktärerna har någon form av vapen, Romanoff använder främst sin kropp när hon slåss, trots 

att hon har pistoler och andra hjälpmedel, och hon använder även sin kropp för att utnyttja män 

för att få ut information. Hon är en ständig sidekick till de andra hjältarna och trots Taskers 

slutsatser om att starka kvinnor allt mer bidrar till filmers narrativ är Romanoffs roll väldigt 

passiv (Tasker 1993, s 16). Det är först i Age of Ultron hon agerar utan order, och det är när 

hon övertalar Banner att de ska fly tillsammans, något hon senare väljer att gå emot när hon 

sparkar ner honom i reaktorn. Deras förhållande blir därmed inte av vikt för narrativet då Banner 

hade följt med till Sokovia och förmodligen förvandlats till The Hulk även om deras intima 

samtal inte hade ägt rum. 

Romanoff är också den enda karaktären som vid ett eller flera tillfällen visar återkommande 

svaghet eller blir starkt emotionellt påverkad av olika händelser. När hon slagits mot the Hulk 

sitter hon i ett katatoniskt tillstånd likt det samtliga hamnar i efter hypnosen, hon är även den 

enda i gruppen att gråta, något hon gör vid två tillfällen. Det första är när Fury skendör, och det 

andra är när hon berättar om sin infertilitet. Hon skiljer sig också åt om man tittar på hennes 

ständiga behov av förtroende från andra karaktärer. Hon påpekar att Stark inte litar på henne, 

hon jagar ständigt Rogers tillit i The Winter Soldier och hon frågar vid ett par tillfällen Banner 

om han litar på henne. Det verkar som att Fury har sitt fulla tillit till henne, men trots detta 

väljer hon att svika honom genom att diskutera en möjlig flykt tillsammans med Banner. 

Hennes förhållande till Fury är även detta unikt i gruppen.  

Romanoff är också den enda hjälte som vid ett flertal tillfällen behöver räddas av andra hjältar. 

Rogers räddar hennes liv två gånger i the Winter Soldier, Thor räddar henne från the Hulk i 

Avenger, Hulk för henne till säkerhet i Age of ultron och hennes förhållande till Barton bygger 

på att han vid ett tillfälle valde att inte följa order och döda henne. De övriga hjältarna löser de 

flesta av situationerna själva och visar aldrig upp något behov av att någon annan ska komma 

och rädda dem. En annan sak som skiljer dem åt, något som betonas av Barton, ett ämne som 

Herbst delvis behandlar, är att Romanoff inte är någon soldat, hon är en spion. Han ifrågasätter, 

trots att hon vid flertalet tillfällen har bevisat sig själv i strid, varför hon helt plötsligt vill ge sig 

ut i krig. De övriga karaktärernas motiv till handling ifrågasätts aldrig, de får agera utan 

övervakare och agera på egen fri vilja. 
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6.5 Slutsats 
De frågeställningar som formulerades för denna studie var:  

 Hur representeras karaktären Black Widow i filmerna Iron Man 2, The Avengers, 

Captain America: The Winter Soldier och The Avengers: Age of Ultron utifrån teorier 

om kvinnlig representation i actionfilm?  

 Agerar Black Widow, likt Wonder Woman, efter andra premisser än de manliga 

superhjältarna, hur manifesterar detta sig? 

Det blir väldigt uppenbart att Black Widow är annorlunda representerad på grund av sitt kön. 

Hon är objektifierad från första scenen och dylika anspelningar återkommer kontinuerligt 

filmen igenom. Hon är en kvinna mer än en superhjälte, och tittar man på hela hennes tidslinje 

i de filmer jag har analyserat kan man se tydliga skillnader mellan Romanoff och de övriga 

karaktärerna. Det är en ganska svår karaktär att analysera då hennes främsta egenskap är att 

ljuga och bedra, men då hon från och med filmen The Avengers är en del av gruppen blir dessa 

egenskaper mindre viktiga och hennes förmågor i fält blir viktigare. De övriga i gruppen svarar 

endast för sig själva, även om Barton och Rogers lyder order så visar de aldrig upp den 

hängivenhet som Romanoff har till Fury. I varje film har Romanoff också någon form av 

förhållande till en eller flera män. Hon kan återkommande ses i mjuka miljöer när hon öppnar 

upp sig för sina kollegor och pratar om sin bakgrund, sina brister eller sin inre kamp. Hon är 

sexualiserad och objektifierad i samtliga filmer, både hennes fysiska uppenbarelse med en dräkt 

som framhäver hennes former, samt de två uppdragen som inleder Iron Man 2 och The Avengers 

där det är hennes förmåga att kunna förföra sina måltavlor som gör hennes uppdrag 

framgångsrika. Även hennes introduktion i The Winter Soldier anspelar på sex och erotik. Bland 

hennes manliga kollegor sker samma typ av objektifiering och sexuell antydan vid enstaka 

tillfällen, i vissa karaktärers fall aldrig. Stark är en uttalad playboy men hans kropp står inte i 

centrum för hans attraktionskraft, Rogers är genetiskt manipulerad för att vara den perfekte 

soldaten och har liksom Thor och även Barton väldigt tydliga och stora muskler, men han blir 

ändå pikad av Romanoff som ifrågasätter hans frånvaro från sex och fysisk närhet. Det läggs 

inget extra fokus på hennes kropp jämfört med andra karaktärer om man följer kamerans 

rörelser, utan vad som sticker ut är hennes redan konstaterade avslöjande kläder och fysiska 

attribut.  

De symboliskt manliga handlingar som Tasker talade om finns där. Romanoff är väldigt 

skicklig på datorer, hon är skicklig på motorcykel, kör lastbil, kan flyga flygplan och är 

omnipotent (som de flesta superhjältar). Hon levererar ett par oneliners vilket suddar ut 
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könsskillnaderna i gruppen vid ett par tillfällen. Hon slåss som en akrobat där hon använder 

kroppen mer än knytnävarna, och använder vid ett fåtal tillfällen pistoler eller andra vapen. 

Även om hon gör dessa handlingar som påminner om, eller tidigare var tillskrivna manliga 

karaktärer, så görs de i egenskap av henne som superhjälte inte som kvinna. Detta skulle kunna 

betyda en utveckling av den kvinnliga actionhjälten, dock kräver detta mer forskning på just 

kvinnliga superhjältar för att kunna se om det är konsekvent. 

Romanoffs bakgrundshistoria skiljer sig också avsevärt från de övriga karaktärerna. De har alla 

bevisat sig i strid gång på gång och har alla tagit sig an rollerna som hjältar av fri vilja. 

Romanoff kämpar istället för att rentvå sitt samvete. När det sedan kommer fram att hennes 

främsta skam och hemlighet är hennes sterilitet väljer hon att lämna gruppen och fly 

tillsammans med Banner. Hennes förhållande till moderskapet är komplicerat. Hennes 

uppenbarelse ska enligt Herbst locka till reproduktion men Banners reaktion tyder på att han 

håller med henne, hon är steril, ett monster, och därför bör hon inte vistas bland civila, eller 

vara med i Avengers.   

Likt Wonder Woman svarar Black Widow inför en högre instans och måste bevisa för någon 

annan att hon är värdig. I dagsläget är det Fury som ger henne order och väljer vilka uppdrag 

hon ska utföra, och i hennes förflutna finns den gamla damen, hon som i Romanoffs återblick 

är den som tränar henne och avgör om hon ska steriliseras eller ej. I The Winter Soldier är det 

Romanoff som måste svara vid rättegången vid efterspelet och även här ifrågasätts hennes 

motiv till nutida och dåtida handlingar, dock skiljer sig hennes agerande i rättssalen från tidigare 

forskning då hon väljer att vända ryggen mot den högre instansen.  

Representationsdiskursen om Black Widow hämtad från medier och sociala medier fokuserade 

till största delen på Age of Ultron, och i viss mån hyllades karaktären i de tidigare filmerna, 

men efter att ha genomfört analysen kan jag inte hålla med om att hon representeras bättre i de 

tre första än den sista. Age of Ultron, Iron Man 2 och The Winter Soldier mötte alla upp till 

Bechdeltestets kriterier vilket ytterligare förstärker hur missvisande och problematiskt detta test 

är. Missvisande på grund av vad som finns beskrivet i denna studie, och problematiskt då det 

sänder ut signaler att filmerna förespråkar en sund representation av kvinnan.  

Som har konstaterats finns det försvinnande lite forskning gjord på kvinnliga superhjältar. 

Denna studie hade med mer tid kunnat bli betydligt större och kunnat göras med fler teoretiska 

utgångspunkter, en ren diskursanalys av det icke-akademiska underlaget hade även det kunnat 

berika utbudet av forskning. Jag har endast tittat på en karaktär i fyra filmer från en av de mest 
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dominanta genrer som finns idag, och det är enligt mig väldigt tydligt att det behövs mer 

forskning inom detta fält.   

6.6 Sammanfattning  
Jag har gjort en representationsstudie av superhjälten Black Widow från filmerna Iron Man 2 

(2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014) och The Avengers: 

Age of Ultron (2015). Syftet med studien är att undersöka hur Black Widow framställs med 

hjälp av representationsteorier. Det teoretiska ramverket behandlar kvinnan som moder, som 

sexobjekt för andra karaktärer och publik, hennes narrativa vikt och om hon framställs som 

symboliskt manlig eller utför symboliskt manliga handlingar. Även tidigare forskning där man 

tittat på olika premisser baserat på hjältarnas kön används. För att genomföra studien 

formulerades två frågor: 

 Hur representeras karaktären Black Widow i filmerna Iron Man 2, The Avengers, 

Captain America: The Winter Soldier och The Avengers: Age of Ultron utifrån teorier 

om kvinnlig representation i actionfilm?  

 Agerar Black Widow, likt Wonder Woman, efter andra premisser än de manliga 

superhjältarna, hur manifesterar detta sig? 

Efter en analys av scener där Black Widow är med, eller där information av vikt för studien 

förekom kunde jag konstatera att hon, även om vissa undantag fanns, framställs som en kvinna 

mer än en superhjälte. Hon svarar till en högre instans både i sin ungdom och som anställd hos 

S.H.I.E.L.D., och söker flera gånger tillit och bekräftelse från de andra medlemmarna i gruppen. 

Hennes kropp spelar en stor roll både i actionscener och lugnare scener. I tre av filmerna är 

hennes introduktionsscener till stor del anspelningar till sex och beroende av hennes utseende 

och i samtliga filmer har hon någon form av romantiskt eller laddat förhållande till män. 

Romanoff blev steriliserad när hon var ung och anser själv därför att hon är ett monster som 

bör hålla sig borta från andra människor, samtidigt är hon den som ansvarar för gruppens barn, 

The Hulk. Hon kan ses göra handlingar som kan tolkas som symboliskt manliga, men dessa 

görs i egenskap som superhjälte mer än kvinna. I studien presenteras även tidigare icke-

akademiska nedslag i diskursen runt Black Widow och även Bechdeltestet, vilket tre av 

filmerna Age of Ultron, Iron Man 2 och The Winter Soldier har passerat. De tidigare nedslagen 

argumenterade bland annat för att Black Widow har gått från att vara en fräsch och modern 

kvinnlig karaktär till en stereotyp, något som studien i motsats konstaterar att hon alltid har 

varit, därmed problematiseras även Bechdeltestet då det säger sig förespråka sund, kvinnliga 

representation.    
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Bilaga 1 

Nedan återfinns kompletta segmenteringar av filmerna Iron Man 2 (2010), The Avengers 

(2012), Captain America: The Winter Soldier (2014) och The Avengers: Age of Ultron (2015). 

Förkortningar av karaktärerna används, ibland används även deras riktiga namn. 

IM = Iron Man (används även ur dräkt) 

CA = Captain America (används även ur dräkt) 

BW = Black Widow (används även ur dräkt) 

TV = The Vision 

Q = Qicksilver 

SW = Scarlet Witch 

WM = War Machine 

TH = The Hulk  

WS = The Winter Soldier 

 Iron Man 2 

 Anslag med flashbacks från den förra filmen. 

 Antagonisten etableras, hans far dör. 

 Iron Man gör storstilad entré på the Stark Expo, han förklarar kaxigt att ”Ingen är man 

nog att möta mig”. 

 Stark ämnar expon ackompanjerad av sin livvakt Happy (Jon Favreu). De möter en 

kvinna som flirtar med Stark men sen ger honom information att han måste inställa sig 

på ett förhör inför kongressen.  

 På förhöret förklarar Stark att han har privatiserat världsfred, antagonist 2 etableras, 

Justin Hammer. Stark tar över de skärmar i salen som ska bevisa att Iron Man-teknik 

utvecklas och är färdig i andra länder och visar där upp att de är 10-20 år ifrån. Han 

skämmer ut Hammer, och senatorn, och går därifrån. 

 I Malibu, Starks hus får vi veta att han måste dricka en speciell dryck för att hålla sig 

levande, och att hans hälsa hotas av materialet i kärnan som håller granatsplittret borta 

från hans hjärta. Mrs Potts gör entré och Stark utser henne till VD för Stark Industries.  

 Ivan gör sig redo att åka. 

 Black Widow (BW) etableras. Hon presenteras som Natalie Rushman, en notarie från 

Starks ekonomiavdelning som ska hjälpa till med att signera över företaget till Potts. 

Blickar utbyts och Stark är intresserad. Stark boxas med Happy, avbryter och säger till 



BW att hon ska gå upp i ringen. Stark och Potts grälar lite då Stark vill att BW ska bli 

hennes nya assistent. Potts säger att hon är en väldigt dyr stämning för sexuella 

trakasserier. BW brottar utan några problem ner Happy. Stark söker information om 

Natalie på internet och får bland annat upp en bild på henne i underkläder. Stark 

förklarar för Potts att ”I want one”.  

 På en lyxig restaurang i Monaco visar det sig att Stark har, utan att informera Potts, 

har anställt Natalie. Hon har en röd, avslöjande klänning, Potts har en svart utan 

urringning. När Potts ifrågasätter Natalies anställning menar Stark att hon är svartsjuk. 

 Stark kollar sitt blodvärde, väljer att gå ut och köra sitt F1-stalls bil i det stundande F1-

loppet. En stund in i loppet gör Ivan entré och slår sönder bilar i hopp om att döda 

Stark. Happy och Potts kommer till undsättning, BW är försvunnen. Stark får IM-dräkt 

och besegrar Ivan.  

 Stark förhör Ivan. Han och Potts flyger hem, han vill flyga på semester. På TV:n 

ifrågasätter kongressmannen från förhöret med Stark hans agerande och konstaterar att 

IM-teknologin redan finns. 

 Ivan flyr från fängelset, plockas upp av Hammers män, Hammer anställer honom. 

 Malibu, Starks hus, BW och Potts pratar i telefon, WM (War Machine) kommer, 

Natalia säger att Stark inte vill bli störd, Potts säger att han är i källaren. WM förklarar 

att Stark måste stå till svars för det som har hänt, han förstår att Stark är sjuk. 

 Hammers fabrik, Ivan introduceras för hans pågående IM-projekt. 

 Starks hus, hans sovrum, BW har en klänning, ger Stark en Martini och frågar ”Is it 

dirty enough for you?”, situationen är flirtig, hon sätter sig bredvid Stark, sminkar 

över hans sår. Stark säger att det är svårt att läsa henne. Då det är hans 

födelsedagskalas frågar han henne vad hon hade gjort i hans skor. Hon svarar ”Jag 

skulle göra vad jag ville med vem jag ville.”. På festen har Stark på sig IM-dräkt. Potts 

försöker få Stark att avsluta festen, Potts surnar till och skäller på BW som går 

därifrån. WM försöker avbryta festen, IM och WM slåss. WM behåller dräkten och 

flyger iväg med den till en flygbas. 

 IM äter munkar, Nick Fury kommer och förklarar att han vill prata. Inne på ett kafé 

kommer nu BW i sin dräkt för första gången. Hon säger till Fury, utan att 

uppmärksamma IM att området är säkrat. Hon sätter sig bredvid Fury, han lägger 

armen om henne, och presenterar henne som ”Agent Romanoff”. Hon ger IM en 

spruta som hjälper mot hans hälsoproblem. 



 Ivan får sin efterlängtade fågel.  

 WM visar upp dräkten, förklarar vilka vapen han vill ha i den.  

 Starks hus, Fury pratar med honom, förklarar att Natascha ska stanna. Agent Coulson 

förklarar att Stark ska stanna i huset.  

 WM-dräkten får vapen. 

 Stark tittar igenom hans fars prylar som SHIELD har levererat. Stark kör till kontoret, 

talar med Potts, på TV hånas hon som ny VD för Stark Industries. BW är nu Potts 

assistent, de har blivit vänner. Stark frågar om något om henne är sant, att hon är 

duktig på att spela.  

 Montage där Stark experimenterar med sin fars produkter, han skapar ett nytt ämne 

som kan ersätta det som håller på att döda honom. 

 Hammer är sur på Ivan då han har ersatt dräkterna med drönare.  

 Ivan ringer och hotar Tony. 

 Stark-expo. Natasha och Potts har likadana klänningar. Hammer visar upp sina 

drönare. IM kommer dit då han förstår att något är fel. Ivan dirigerar drönarna att 

attackera IM.  

 Natascha attackerar Hammer, tvingar honom att avslöja vart, hur och vem som styr 

drönarna. Folket runt omkring gör ingenting för att avbryta henne. Hon tvingar med 

sig Happy som inte vågar säga emot. Natascha byter om till BW-kostmen i bilen, 

Happy kör nästan av vägen då han tittar i bakspegeln på en halvnaken BW. Hon säger 

åt honom att titta på vägen. När de kommer fram till sin destination frågar Happy 

förvånat vad hon har på sig pga hennes dräkt, dvs han visste inte om att on var agent. 

Natascha oskadliggör tio fiender samtidigt som Happy har problem att oskadliggöra 

en. När de kommer fram till rätt rum har Ivan stuckit. BW hackar hans system för att 

boota om WM så dräkten inte längre anfaller IM. Hon förvarnar Stark om att det är 

fiender på ingående.  

 Hammer arresteras. 

 WM och IM slåss mot drönare och till slut Ivan, de vinner.  

 Stark räddar Potts och de flyger upp på ett tak och kysser varandra.  

 Stark kollar på en mapp om ”The Avengers Initiativ”. 

 Fury ifrågasätter om han kan vara med då BW har utvärderat honom och kommit fram 

till att han är instabil, narcissistisk och impulsiv.  

 



The Avengers 

 Etablering och information om tesserakten, Loki får sin spira.  

 Forskningsstation där all personal håller på att evakueras. Fury och Hill får förklarat 

av Coulson att tesserakten har vaknat. Selvig jobbar med tesserakten, Barton jobbar 

med att få ut personal och förklarar vad som är på väg att hända. Loki kommer genom 

den rymdport som tesserakten öppnar, han oskadliggör samtliga, förslavarar Barton 

och Selvig. De tar tesserakten och drar. Fury kommer undan. Forskningsstationen 

imploderar.  

 Ryssland, BW sitter iklädd sexig klänning fastspänd på en stol. Hon blir förhörd av 

män i uniform. Hennes superhjältenamn, Black Widow används för första gången när 

en av männen nedlåtande beskriver henne. Ledaren säger nöjt att hon bara är ännu ett 

vackert ansikte, BW frågar om han verkligen tycker att hon är söt. Coulson ringer en 

av skurkarna, ledaren får förklarat att han vill prata med BW, Coulson berättar för 

ledaren att de vet vart de är och att de har missiler riktade mot dem, han säger ”Put the 

woman on the phone”, han berättar för BW att Barton har blivit ”compromised”. 

Fortfarande bunden oskadliggör hon samtliga. När de är borta får hon uppdraget att 

”talk to the big guy”, BW tror att Coulson menar IM, men han menar The Hulk.  

 I ett U-land hämtas Banner av liten flicka, hon lurar med honom till en hydda där BW 

väntar. Banner frågar om den lilla flickan är en spion, om de börjar så tidigt ”I did” 

svarar BW. Hon förklarar varför hon är där, att Fury litar på honom av någon 

anledning. Han frågar vad som händer om han vägrar, hon svarar ”Då övertalar jag 

dig”. Hon sätter sig ned och talar mjukt, ger honom komplimanger. Banner brusar upp, 

BW drar en pistol. 

 Fury talar inför ”rådet”, säger att de måste aktivera The Avengers.  

 Rogers tränar, tänker tillbaka på sitt förflutna, Fury kommer och förklarar vad som har 

hänt.  

 IM under vatten, aktiverar sitt nya, självförsörjande hus. Pratar med Pepper, Coullson 

kommer, ger Stark en mapp med information om vad som har hänt.  

 Coulson pratar med CA på ett flygplan, berättar att han är ett stort fan.  

 Lokis bas, han åker utomkroppsligt till en annan planet och pratar med hans armés 

ledare.  

 CAs plan landar på ett stort krigsfartyg. BW möter upp, säger till Coulson att han 

behövs på bryggan. BW frågar CA om Coulson bad honom signera sina samlarkort, 



Banner kommer, CA riktar direkt sin uppmärksamhet till honom. BW säger att de 

kommer vilja gå in pga det kommer bli lite svårt att andas. Farkosten lyfter, Banner 

och CA bryr sig inte så mycket om BW. 

 Flygdäck, BW leder dem in, vänder sig om och ”tittar under lugg”. Fury välkomnar 

dem. BW säger att de aldrig kommer att hitta Barton i tid, Fury ber BW visa Banner 

till hans kontor. 

 Lokis bas, de smider planer.  

 Flygdäck, Coulson ber CA signera sina samlarkort, de hittar Loki. 

 Tyskland, Loki är på en fest, brottar ner en av gästerna, tar fram ett redskap och 

hugger honom i ögat. Satidigt gör Barton inbrott i en lokal.  

 Loki går ut till en folkmassa, befaller dem att gå ned på knä. CA gör entré och 

avbryter honom. BW kommer i ett flygplan, IM kommer, frågar BW om hon har 

saknat honom, hon skiner upp, de tar Loki till fånga.  

 Samtliga inne i flygplanet, det börjar åska, Thor kommer och tar Loki. BW råder CA 

att hålla sig utanför men han och IM sticker ändå efter Thor. De slåss tills CA stoppar 

det.  

 Ombord på SHIELDS farkost, Loki är fast och Fury förklarar vad som händer om han 

försöker rymma. BW, Banner tittar på genom en kamera. Samtliga sitter runt ett bord, 

männen talar, BW är sammanbiten och tyst. Hon förklarar för Thor att Loki har 

förslavat Selvig och en av deras män, hon tittar bort och ser bekymrad ut. 

 Banner och IM undersöker spiran. De pratar om att de förmodligen blir utnyttjade av 

SHIELD. De forskar, pratar om sina bakgrundshistorier.  

 Selvig i lastutrymmet på en bil, han jobbar med reaktorn/tesserakten.  

 Flygdäck, Thor och Coulson pratar, Thor berättar om sin barndom, Fury pratar 

informativt.  

 Dialog mellan Loki och BW. Hon frågar om Barton, Loki frågar om det är kärlek. Hon 

säger att hon är skyldig Barton en gentjänst, att kärlek är för barn. Hon berättar om sin 

barndom, att hon innan hon blev rekryterad hade vissa unika egenskaper som hon 

använde mot/för vem som helst. Barton var skickad att mörda henne men valde att inte 

göra det. Loki frågar varför hon bryr sig så mycket om en enda man när det pågår ett 

krig. Hon förklarar att det är lätt, hon har ”rött i sin liggare” och vill ta bort detta. Loki 

använder hennes förflutna mot henne, frågar om det verkligen går att radera så mycket 

rött, att hon är dotter till Drakof, något hände i Sao Paolo, sjukhusbranden. Han säger 



att hennes historia dryper av blod och att det inte hjälper att rädda en man, att det är ett 

barns bön, att hon ljuger för sig själv. Han ska få Barton att döda henne, långsamt och 

intimt och på alla sätt hon fruktar. BW vänder ryggen mot Loki, han kallar henne för 

”mewling quim” vilket blir ungefär ”whining bitch” eller ”whimpering vagina”. Hon 

kallar honom för monster, han säger att det är dom som har tagot med sig monstret. 

BW byter tonläge, förklarar för Loki att hon förstår att det är Banner han menar, att 

det är Lokis plan, därför han lät dom ta honom till fånga. Hon tackar honom 

känslokallt för samarbetet och går. 

 CA, Banner och IM konfronterar Fury med fas två. Att de gjort vapen av tesserakten. 

BW kommer, säger att Banner bör avlägsna sig ur miljön, att Loki har manipulerat 

honom. Att han inte är där för att hon ”böjde på sin ögonfransar”. Alla bråkar, BW 

frågar ”Are you boys really that naive”, ingen uppmärksammar kommentaren. Hon 

försvarar Shield, diskuterar med Fury samtidigt som alla andra pratar. 

 Inkommande flygplan med Barton och skurkar.  

 CA säger till IM att han bara är en kaxig man i en rustning, om man tar bort den vad är 

han då. IM svarar ”Miljardär, geni, playboy och filantrop”, BW lyfter imponerat på 

ögonbrynen.  

 Barton skjuter en pil på helicarriern.  

 Fury säger åt BW att hon ska eskortera Banner tillbaka till sitt rum. 

 Farkosten attackeras, de samordnar en motattack. 

 BW ligger på backen, rapporterar att hon/de är ok. Banner börjar frusta.  

 Skurkarna tar sig in i farkosten.  

 BW försöker lugna Banner, vinkar bort hjälp som kommer, hon sitter fast under bråte, 

tar sig loss och flyr när Banner förvandlas till The Hulk (TH).  

 IM och Ca försöker starta den trasiga motorn.  

 BW gömmer sig från TH, springer, får en smäll, Thor kommer och räddar henne 

genom att slå bort TH. TH och Thor slåss. IM och Ca fortsätter försöka starta motorn. 

Thor och Fury lyckas få TH av skeppet. BW sitter kvar där TH lämnade henne, hon 

skakar och är chockad.  

 Hon reser sig och börjar slåss med Barton, hon knockar honom.  

 Loki hugger Coulson, släpper buren med Thor av skeppet. IM startar motorn, 

skurkarna flyr, Coulson dör.  

 Montage där BW skakar, Fury försöker peppa CA och IM, TH och Thor har landat.  



 BW försöker lugna Barton, han frågar om hon vet hur det känns att bli ”ogjord”, hon 

svarar att han vet att hon vet hur det känns. Hon försvarar hans beteende pga 

förslavad, hon äsger att de måste stoppa Loki. Barton säger att BW är spion, inte 

soldat, frågar varför hon vill slåss nu. BW säger att hon har rött i sin liggare och vill få 

bort det. 

 IM och Ca pratar om Coulson, IM säger att de måste stoppa Loki genom att utnyttja 

hans ego, han kommer på vart Loki planerar att öppna rymdporten.  

 Starks byggnad, Selvig jobbar med rymdporten.  

 CA frågar BW om hon kan flyga ett plan, Barton kommer ut från badrummet och 

säger att han kan. 

 Stark Tower, IM pratar med Loki, rymdporten öppnas. Slutfighten börjar, BW sköter 

kommunikationen i planet, de kraschar, slåss mot fotsoldater. Banner kommer, BW 

vill att han ska bli TH. Under striden säger BW en oneliner. BW tar hjälp av Ca att 

hoppa upp till en rymdscooter. 

 Rådet vill bomba Manhattan, Fury vill inte.  

 BW styr en rymdscooter genom att sätta knivar i föraren, landar på taket av Stark 

Tower, pratar med Selvig om hur de kan stoppa Loki och stänga rymdporten. IM 

hinner ikapp kärnvapnet, säger åt BW att vänta med att stänga porten, flyger upp med 

vapnet till skurkarnas skepp. BW stänger porten. 

 Thor tar med sig Loki hem, Barton och BW åker iväg tillsammans.  

Captain America: The Winter Soldier 

 CA är ute och joggar. Springer om och pratar med Sam Wilson.  

 BW kommer i sportbil, hälsar flirtigt, skojar om att hon ska plocka upp en fossil.  

 På ett flygplan, team, CA och BW får uppdraget beskrivet. BW försvarar SHIELD. 

CA säger till BW att hon ska döda motorerna och vänta på instruktioner. Hon frågar 

om CA gjorde något kul på lördagkvällen. Hon säger att Kat skulle följa med på date, 

frågar om han är rädd.  

 CA hoppar ut ur planet. Klättrar upp på piraternas skepp, oskadliggör fiender. De 

övriga landar. BW frågar om han inte vill dejta sjuksköterskan som bor i hans hus, han 

säger att hon ska döda motorerna, sen tipsa om tjejer. BW säger flirtigt ”Hey sailor” 

till en skurk, sen slår hon ner honom, skjuter ytterligare sex fiender.  



 Teamet tar sig fram till gisslan. CA till bryggan, BW slår ner fyra fiender till och 

säkrar motorrummet.  

 Teamet säger att BW missade mötesplatsen, Ca ropar efter henne över radion, får inget 

svar. Säger att hon ska cirkulera tillbaka och hjälpa till med gisslan. CA slåss mot 

fransman, vinner. BW har hackat en dator, hämtar info och räddar SHIELD-data. CA 

säger att de behövde hennes hjälp, att hon har riskerat hela uppdraget, hon säger att det 

var deras uppdrag och att de har skött det med bravur. Fransmannen har klarat sig, 

kastar granat, CA räddar BW. Hon säger att hon tar på sig den, Ca anklagar henne, 

hon ser ut att vara besviken på sig själv. 

 SHIELDs högkvarter. CA är arg på Fury, Fury säger att Romanoff hade ett annat 

uppdrag. Fury säger att han itne ville att CA skulle göra något han inte var bekväm 

med, Romanoff är bekväm med allt. Fury tar med CA till en hemlig våning. Visar nya 

helicarriers. Fury berättar om ”project insight”. CA ifrågasätter alla vapen. Fury menar 

att de behöver dem. 

 CA går på VA-museum. Tittar på utställningen om honom. Hans bakgrundshistoria 

berättas. Han påminns om Bucky Barnes.  

 Han besöker sin ungdomskärlek Peggy som nu är jättegammal. Pratar om hur han 

tvivlar på att lyda order, att det inte är detsamma som när han var ung. Hon säger att 

det bästa man kan göra är att börja om, att världen inte går att ställa tillbaka som den 

var.   

 Furys kontor, han tittar på materialet BW hämtade. Han kommer inte åt materialet. 

Rådet pratar med Pierce frågar hur pirater kunde ta över ett SHIELD-skepp. Fury 

kommer på besök. Ber att project insight ska försenas.  

 CA på VA-möte. Wilson pratar med deltagarna. Wilson berättar om vad som hänt 

honom. Att han tvivlade, trivs med att inte ta order längre.  

 Fury kör bil, blir attackerad. The Winter Soldier lyckas tillslut stoppa honom. Fury 

flyr. Gömmer sig hemma hos CA. Han försöker flirta med sin granne. Fury förklarar 

att SHIELD inte längre går att lita på. Fury blir skjuten, ger CA ett USB-minne. 

Grannen är SHIELD-agent. CA jagar den som sköt. Förövaren försvinner.  

 BW kommer fram till ett sjukhus, Fury opereras, hon frågar CA om den som sköt. BW 

säger att kulorna måste vara från sovjet innan någon säger det. Fury dör. Hon viskar 

”Dont do this to me Nick”. BW och Ca tittar på Furys kropp, BW är berörd, gråter, 

sväljer hårt. Hon går, frågar CA varför Fury var i hans lägenhet. Han säger att han inte 



vet, BW säger att han är en usel lögnare. STRIKE säger åt CA att SHIELD vill att han 

kommer in. CA träffar Pierce. Pierce berättar om att han känt Fury i många år. Han 

säger att Nick fört dom alla bakom ryggen, enligt den officiella historien. Pierce menar 

att han vet att det inte är så. Han frågar varför Fury gick till honom. Pierce hotar 

indirekt CA. 

 CA åker hiss, STRIKE kommer in i hissen, de slåss. Han flyr ut ur hissen, tar en 

motorcykel.  

 SHIELD stoppar allt och vill ta fast Ca. Pierce säger att CA ljög, att han har 

information om Furys död.  

 CA ska hämta USB-minnet, BW är där, har tagit det. Grälar med BW, hon säger att 

hon vet vem som dödade Fury, the Winter Soldier. Hon berättar att hon har blivit 

skjuten med samma sorts kula som Fury sköts med, visar ett ärr och säger ”Bye bye 

kinis”. Hon ger USB-minnet till CA.  

 Pierce talar med rådet, de menar att Fury är korrupt. De vill stänga ned project insight. 

 BW och CA i civila kläder, kollar USB-minnet i en Macstore. BW säger att den som 

skapade programmet är smartare än henne. STRIKE kommer till gallerian. Ett 

butiksbiträde kommer, BW säger att de letar resa till sin smekmånad. De hittar vart 

USB-minnet kommer ifrån. De lyckas smyga ut från gallerian. BW kysser CA för att 

gömma sig, säger att publika demonstrationer av närhet gör människor obekväma. När 

de kyssts färdigt frågar hon om han fortfarande känner sig obekväm, han svarar att det 

inte riktigt är det ord han skulle använda.  

 De åker till New Jersey. CAc säger åt BW att ta ned foten från instrumentbrädan, hon 

frågar om det var CAs första kyss sen 1945. Hon frågar om det inte finns någon 

speciell.  CA säger att det är svårt att hitta någon som delar hans livserfarenhet, BW 

säger att det bara är att hitta på något, CA frågar ”som du gör”, hon säger att 

sanningen är upp till omständigheterna, allt är inte samma för alla samtidigt, Ca säger 

att det är ett tufft sätt att leva på, hon säger att det är ett bra sätt att inte dö på. Han 

säger att det är svårt att lite på någon när du inte vet vem det är, hon frågar vem han 

vill att hon ska vara. Han säger en vän, hon säger att han är i fel bransch.  

 De är framme vid basen som är samma ställe där CA tränades. BW söker efter källan 

med en GPS-enhet. CA hittar en byggnad som inte hör hemma, det finns spår från 

SHIELD. BW beskriver vad hon ser. Frågar vem tjejen på ett av fotona är. CA hittar 

en lönndörr. BW knäcker koden till den dolda hissen, de åker ner. BW startar upp 



systemet. Red Skulls medhjälpare, är i datorn, han beskriver vem CA är och att Natalia 

Alianova Romanoff född 1984. Zolas medvetande är sparat i datorer. Hydras bakgrund 

berättas. Han berättar att Hydra vuxit inuti SHIELD. En missil är skickad mot 

bunkern. CA räddar BW. Hon är medvetslös, han bär ut henne. STRIKE kommer, CA 

och BW flyr.  

 Hemma hos Pierce, the Winter Soldier är där. Pierce skjuter sin hushållerska. Pierce 

berättar att WS ska döda CA.  

 CA och BW gömmmer sig hos Wilson. CA frågar BW om hon är ok, hon torkar håret. 

Hon säger att hon trodde att hon var på rätt väg när hon började i SHIELD, att hon 

bytte KGB mot Hydra, att hon inte kunde skilja på lögn och verklighet längre. Hon 

frågar CA om det hade varit tvärtom, om han skulle förlita sig på att hon räddade hans 

liv, skulle han lita på henne. Han svarar att han skulle göra det nu. De diskuterar vem 

som kan skjuta iväg en missil, Pierce. De säger att de måste kidnappa Jasper Stiwell. 

Wilson säger att han kan hjälpa till.  

 Kostymsnubbar pratar om prostituerade. Viskar Heil Hydra till varandra innan de 

skiljs åt. De tar Jasper Stiwell och släpar med honom upp på ett tak. CA förhör honom, 

Sitwell säger att det inte är CAs stil att slänga ned någon från ett tak, CA säger ”Nä, 

men det är hennes” varpå BW sparkar ned honom från taket. BW fortsätter försöka 

hitta en tjej till CA. Falcon (Wilson) flyger upp Sitwell igen. Han berättar vad Xolas 

algoritm gör. Att helicarrierna kommer döda folk baserat på algoritmen.  

 The Winter Sodier drar Sitwell från bilen. BW tappar sin pistol. CA räddar alla tre från 

bilen. Knuffar BW ur vägen när WS skjuter. Hon skjuter WS, han klarar sig. WS jagar 

BW. BW lurar WS, attackerar honom, försöker strypa med pianotråd, hon blir skjuten. 

CA räddar henne. CA och WS slåss. Ca ser att det är Bucky. Falcon flyger in och 

boxar till WS, BW skjuter mot honom precis när han skitar på CA. STRIKE tar dem 

till fånga.  

 Fångtransport. Ca pratar om Bucky. BW säger att det inte är hans fel. Hill är förklädd 

vakt, hjälper dem att fly.  

 De förs till Fury, BW får hjälp. Han förklarar att det behövdes se verkligt ut med hans 

död. Fury säger att han inte visste vem han kunde lita på, bild på BW som tittar bort.  

 WS repareras, hans bakgrundshistoria visas, Pierce kommer in. WS frågar vem CA 

var. De nollställer hans minnen.  



 Fury berättar att Pierce valde att inte ta emot nobelpriset. Fury visar tre chip, att de 

måste sätta in dem i helicarrierna. CA säger att de ska ta ner hela SHIELD. Ca tänker 

tillbaka på Bucky. Falcon och Ca pratar, F säger att WS inte är den man han en gång 

var.  

 Två timmar innan Insight startar. Rådet är på plats, leds av Pierce. CA tar över 

högtalarsystemet. Han berättar vad so har hänt, om Hydra, att Pierce är ledaren, att de 

sköt Fury och att Hydra kan döda vem som helst om Insight startar. STRIKE startar 

insight. CA och F tar sig ombord på två fartyg.  

 BW är förklädd till rådsmedlem. Hon slår ner STRIKE-medelmmmar. BW hackar 

systemet och lägger ut allt på internet. Pierce hotar att hennes uppgifter kommer att 

offentliggöras. Han frågar om hon är redo för att hela världen får veta hennes 

förflutna.  

 Falcon fixar ett av skeppen, CA ett, ett kvar. WS gör entré. Fury kommer tillbaka. 

Pierce och Fury pratar. Pierce är övertygad om att insight är det rätta.  

 WS förstör Falcons dräkt, CA är kvar på farkosten. CA och WS slåss.  

 Pierce steker rådmedlemmarnas ID-brickor, avväpnar således BW.  

 CA knockar WS. Falcon och Rulmov slåss. WS skjuter CA med flera skott. CA hinner 

precis stoppa in chippet i sista skeppet. Farkosterna siktar in sig på varandra. Samtliga 

helicarriers skjuts ned.  

 Pierce försöker ta BW gisslan, hon använder sina egna vapen på sig själv och förstör 

ID-brickan, Fury skjuter Pierce. CA räddar WS. CA låter WS slå honom, Ca faller 

från skeppet ner i vattnet. WS drar upp honom.  

 BW förhörs i kongressen. De säger att hon förtjänar fängelse, hon förklarar att de 

behöver dem. Att världen är sårbar och de har varit delaktiga, men de är den grupp 

som är bäst att försvara den. Fury säger att det finns flertalet Hydra-soldater kvar.  

 BW förklarar att alla hennes alias är borta, hon behöver komma på ett nytt. Hon ber 

Ca ringa den där sjuksköterskan, ger honom en puss på kinden och går.  

 I eftertexterna introduceras kommande film, general Strucker beskriver världen som 

inte längre en bestående av hjältar och spioner utan mirakel, vilket enligt honom är 

värre. WS är på Va-museet och tittar på bilder av sig själv. 

 

 



The Avengers: Age of Ultron 

 Skurkarnas by attackeras av Avengers. Lokis spira är i bild, samt tvillingarna 

Quicksilver och Scarlet Witch. BW kör bil i snö, sparkar en motståndare som försöker 

ta sig in. BW är denenda som slåss utan vapen i denna scenen. Efter att ha dödat två 

fiender replikerar hon på Thors ”Äntligen” att ”At long last is lasting a little long, 

boys”. Strucker vill att de fokuserar att skjuta på de svagaste. IM skickar in ”the iron 

legion”. Barton blir attackerad av en av tvillingarna. BW reagerar direkt. Skyddar 

Barton, TH kommer och slår ut en bunker på BWs förfrågan.  

 Thor sticker för att hjälpa Barto, IM sticker in i skurkarnas bas. CA säger till BW att 

det är dags för Banners vaggvisa. Hon närmar sig TH, pratar lugnande, håller upp 

handen, sätter sig ned, TH kommer till henne, sätter sin hand mot hennes, hon tar 

honom på handleden och tittar honom i ögonen. Han går iväg, förvandlas. BW tittar 

moderligt ner på sin hand.  

 Q attackerar CA, han slår ut Strucker. IM hittar en rymdorm från första filmen. SW 

hypnotiserar honom, han ser en vision av att alla är döda. CA i visionen säger åt IM att 

han hade kunnat rädda dom. IM vaknar till igen. IM tar Lokis spira.  

 Flygplan på väg från attacken. BW tittar till Barton. Hon sätter sig och pratar med 

Banner, hon säger att dubbelt så många hade dött, hon frågar hur lång tid det tar innan 

han litar på henne, han säger att det inte är henne han inte litar på. De pratar om att det 

kan vara slutet för Hydra, att de borde fira.  

 Stark Tower, Barton tas emot av läkaren. SW & Q beskrivs. The Iron Legion kommer 

tillbaka.  

 IM jobbar med spiran. Jarvis hittar kod inuti juvelen på spiran. 

 BW frågar om Barton kommer bli bra, hon säger att teamet håller ihop pga de kan 

låtsas att de behöver honom. IM kommer in, Barton säger att han inte har någon 

flickvän. IM pratar med Banner om spiran. IM visar Ain han hittat i spiran. IM börjar 

prata om Ultron, att det dom hittat i spiran kan vara nyckeln till att skapa det dom har 

pratat om. IM säger att Ultron kan vara lösningen för nästa invasion. Montage där IM 

och Banner jobbar med spiran. IM går för att förbereda sig för sina gäster.  

 Ultron börjar leva, pratar med Jarvis, tar över Jarvis. Ultron tar uppdraget på stort 

allvar, ser Avengers som ett hot mot freden. 

 Fest – Massa folk hos Stark, varken Jane eller Potts kommer, de jobbar båda två. CA 

pratar med Falcon om vad som händer. BW jobbar i baren, Banner frågar varför en så 



söt tjej jobbar på ett sånt ställe (flirtande), hon svarar att ”Fella done me wrong”, 

Banner säger att hon har en dålig smak på killar. Hon säger att han inte är så dålig, att 

han har ett hett temperament, alla hennes vänner är slagskämpar, så kommer en kille 

som inte vill slåss, en stor tönt. Hon frågar vad han tycker, om hon ska slåss mot det 

eller köra på. CA antyder att det är fint att de passar ihop, hon är inte den mest öppna 

människan, men de förtjänar båda en vinst. Han har sett henne flirta ”up close”, detta 

ifrågasätts av Banner.  

 Killarna tävlar om vem som kan lyfta Thors hammare, tjejerna tittar på. ”det är en 

fråga jag inte behöver svar på” säger BW när hon utmanas. Ultron gör entré. Han 

säger att de alla är mördare, ingen är värdig, han gör så Iron Legion attackerar 

Avengers. BW drar med sig Banner över bardisken, han landar med ansiktet mellan 

hennes bröst, hon säger åt honom att han inte ska bli grön. BW står framför TH, 

skyddar honom.  

 När striden är slut har Ultron tagit allting, allt arbete. Thor tar stryptag på IM, han 

menar att det är IMs fel. IM ifrågasätts, han försvarar sig, IM berättar varför de 

behöver Ultron.  

 De bestämmer sig för att leta efter Ultron.  

 Tvillingarna är sin hemstad, Ultron har kallat dom, han säger att han ska rädda 

världen, att de behövs. Han behöver något annat innan han kan genomföra sin plan. 

Tvillingarnas bakgrundshistoria redogörs. Deras föräldrar dog av en Stark-bomb.  

 Stark Towers, IM jobbar. CA och Hill pratar om vad de vet. Ultron dödade Strucker, 

BW kollar systemet, märker att alla filer om honom är borta. De hittar en man i 

Wakanada i afrika som de tror är den Ultron är ute efter. Han har tillgång till samma 

material som CAs sköld är gjord av.  

 Tvillingarna och Ultron kommer till Klaues bas. Han säger att han bara jobbar med 

den som är chef. Ultron får sitt vibranium. Ultron hugger armen av Klaues. Avengers 

kommer. IM och Ultron börjar slåss. Klaues medarbetare anfaller. SW hypnotiserar 

Thor, CA, BW. Barton stoppar henne. BW befinner sig på en balettskola, hon säger till 

en instruktör att hon förstör dem (menar de unga tjejerna som dansar), instruktören 

säger till BW att det bara är de som kan gå sönder som gör det, att hon är gjord av 

marmor. De ska fira efter avslutningsceremonin. En ung BW skjuter prick, skjuter en 

man som sitter fast i en stol med en huva på huvudet. Hon blir attackerad, slår ut en av 

personerna men kan inte klara av en som håller fast henne bakifrån. Hela tiden är hon 



iakttagen av instruktören, hon säger att BW slarvar, att hon misslyckas med flit. 

Instruktören säger att ceremonin är nödvändig för att hon ska ta sin plats i världen. 

BW säger att hon inte har någon plats i världen, precis svarar instruktören. En snabb 

flashback visar att hon ligger på ett operationsbord/rullas in till operation. CA är på en 

bankett på 40-talet plötsligt är salen tom, sen dansar han, Thor är i Valhall, Heimdal 

pratar med honom, säger att Thor leder dem till helvetet.  

 SW hypnotiserar TH, han blir galen och beger sig in i staden.  

 Barton tar hand om BW som är helt utslagen.  

 IM kallar in Veronica. IM slåss mot TH. Efter att IM har dragit ner en byggnad över 

TH lugnar han ner sig.  

 Ombord på flygplan, teamet är trötta, tysta. BW stirrar tomt framför sig. Barton säger 

att han kan ta dom till ett safe house. De landar vid ett hus på landet där hans familj 

bor. Dottern frågar efter faster Nat, springer fram och kramar henne. Bartons fru är 

gravid, ska döpas till Nathaniel efter Natasha. Thor åker hem.  

 Bartons fru frågar hur länga Nat och dr Banner har hållit på, Barton vet inte. Laura 

säger att Nat verkar skakis. Frun säger att han verkligen behövs på grund av att han 

skiljer sig så mycket mot de andra.  

 Hos läkaren Helen i Korea, Ultron är där. Han vill att hon skapar en ny kropp åt 

honom.  

 BW har fortsatta flashbacks om en läkarsal. Banner går ut från badrummet och BW 

sitter på sängen, flirtigt säger hon att hon hade gjort honom sällskap men att det inte 

verkade vara rätt tidpunkt. TH säger att de har använt allt varmvatten, BW säger att 

hon skulle ha gjort honom sällskap, TH säger att de missade sin chans. Gjorde vi? 

Frågar BW ärligt. TH säger att världen såg The Hulk för första gången, att han måste 

dra, BW frågar om han tror att hon måste stanna. Hon berättar om sin vision, att hon 

var en Avenger, men att hon var samma lönnmördare som hon gjordes till att vara. TH 

säger att hon är hård mot sig själv, hon säger att hon trodde det var hans jobb och tar 

ett steg närmre honom. Han frågar vad hon gör, hon säger att hon ”is running with it”, 

med honom om flykt är planen så långt han vill. TH frågar om hon är galen. Hon säger 

att han vill att han ska förstå, TH avbryter henne, säger att han inte kan gå någonstans, 

han säger att han aldrig kan få det som är runt omkring dem, barn, att han inte kan på 

grund av fysiska hinder. BW säger att hon inte heller kan, TH tittar på henne, hon 

säger att avslutningsceremonin i Red Room där hon tränades var att bli steriliserad, att 



det var en sak mindre att tänka på. Hon gråter när hon berättar om det, stirrar tomt i 

luften. Säger att det hade kunnat vara saken som var viktigare än ett uppdrag, allt blir 

enklare, till och med att mörda. Hon frågar honom ”Do you still think that your’e the 

only monster on the team”. Hulk tittar länge på henne, sen frågar han ”So we just 

disappear”. BW tittar på honom.  

 IM och CA hugger ved. IM säger att Ultron vill dra isär dem. IM säger att anledningen 

till att de slåss är så att de kan sluta slåss. Lauren frågar om IM kan laga deras traktor.  

 När han kommer in i ladan är Fury där. Fury ifrågasätter Starks AI-experiment. IM 

berättar om sin vision. Att han dödade Avengers och hela världen, han är övervägd att 

det var verkligheten han såg när han var hypnotiserad.  

 Thor är i London, säger till Selivg att han behöver hjälp. 

 BW får en teckning av Bartons barn. BW säger att det är tacksamt att Fury kom, men 

enda information han ger är att kärnvapenkoderna i Oslo är säkra, hon önskar mer. 

Hon skojar med CA. Banner kommer på att Ultron är hos Helen Cho.  

 Vibraniumet binds med cellerna i Ultrons nya kropp.  

 Avengers gör sig redo att åka. CA tar med sig Barton och BW.  

 Selvig och Thor är vid ”The Water of Sight”, Thor vill gå ner i vattnet och se vad han 

missade i sin dröm. Thor får en vision om ”The Infinity Stones”.  

 IM är i Oslo för att hitta vad det är som skyddar kärnvapenkoderna.   

 SW läser av Ultrons tankar, ser att han vill förstöra världen. Hon väcker Cho, Ultron 

skjuter henne. CA gör entré, hittar Cho som berättar vad som hänt, om Ultron, vad han 

ska göra. Att kapseln han befinner sig i måste tas till Stark. 

 Barton får syn på en lastbil från labbet, CA attackerar den. BW hoppar ut från planet 

på en motorcykel. Hon kastar upp CAs sköld till honom, sen vänder hon på framhjulet. 

BW hoppar av motorcykeln in i lastbilen. Försöker hacka sig in i kapselns dator. 

Dialogutbyte mellan Barton och BW, om att ”skicka paketet” och ”hur tror du att jag 

vill ta emot det” kan tolkas på olika sätt.  

 Tvillingarna hjälper CA. BW skickar in kapseln i flygplanet, Ultron får tag på BW, 

Barton blir orolig men får order att ta kapseln till IM.  

 Stark Tower, Barton skickas för att leta efter spår BW kan ha lämnat. IM berättar att 

han har hittat Jarvis, att Ultron är rädd för honom. IM vill stoppa in Jarvis i hjärnan på 

kroppen Ultron ville ha. Banner vill inte men går med på det tillslut.  



 Ultron har BW som fånge, är tillbaka i sin bas, Ultron berättar delvis om sin plan. BW 

bygger ihop en radiosändare, Barton snappar upp signalen.  

 CA kommer med tvillingarna. Barton stoppar Q, IM slåss mot CA, Thor kommer 

tillbaka, laddar upp kapseln till max. The Vision (TV) kommer ut ur kapseln. Thor 

förklarar att Avengers inte kan döda Ultron på egen hand. Alla krafter kommer från 

stenen, The Mind Stone som nu sitter i TV. TV kan lyfta Thors hammare. De måste 

åka till Sokovia. 

 Montage där de håller på och räddar folk, tar sig in i hans byggnad. Banner hittar BW, 

räddar henne ur fängelset. Banner säger till BW att deras fight är över, hon tittar på 

honom och säger ”So we just dissapear”  

 IM möter Ultron. Ultrons drönare intar staden. TV slåss med Ultron, stänger ute 

honom från nätet. Sokovia börjar lyfta från marken. BW och TH flyr, TH säger att de 

måste röra på sig, BW frågar om han inte ska bli grön, hans äger att han har ett 

tilltalande skäl att inte förlora sitt temperament, de kysser varandra, BW säger att hon 

avgudar honom, sen knuffar hon ner honom så han förvandlas. Hon säger att hon 

hoppas att de är kvitt och att han ska springa iväg och vara en hjälte.  

 Avengers slåss mot fiender samtidigt som staden lyfter allt högre upp. Barton räddar 

SW. Ultron slåss mot Thor, IM försöker tänka ut hur de kan klara sig.  

 CA och BW pratar, BW säger att de måste offra staden för hela planeten, att de ska 

stanna och att det finns värre sätt att dö på. Fury kommer med en Helicarrier. WM gör 

entré. The Vision knockar Ultron.  

 IM säger åt BW att det är bäst för henne att hon och Banner inte leker ”Hide the 

zucchini”. Avengers slåss tillsammans för att skydda kärnan.  

 Barton pratar med BW o vad han vill göra hemma i huset.  

 BW försöker lugna TH på samma sätt som tidigare, Ultron kommer och skjuter på 

dom från ett flygplan. Precis innan Barton ska bli träffad knuffas han åt sidan av Q 

som blir träffad och dör. Hulk landar på helicarriern med BW i famnen, hoppar vidare 

upp mot Ultrons flygplan och kastar ned honom till den flygande staden igen.  

 SW tar ut Ultrons hjärta ur hans kropp. Alla civila är räddade, en robot trycker på 

knappen så staden börjar falla. IM och Thor samarbetar och spränger upp staden 

inifrån.  

 TH är i ett flygplan, BW ber honom vända planet, att de inte kan spåra honom, han 

stänger av kommunikationen. BW blir ledsen.  



 The Vision dödar den sista roboten. Barton kommer hem till sin familj, IM kör till den 

nya Avengers-basen. BW får ett sms från Laura, deras nyfödda bebis, hon kallar 

honom tjock. Fury berättar vart Banners plan kraschade. Hon frågar om Fury visste 

vad som skulle hända när hon rekryterades.  

 IM säger att han ska sluta, CA säger att han kommer sakna honom.  

 CA och BW samlar ihop det nya Avengers – Falcon, WM, Scarlett Witch, The Vision.  

 Thanos i eftertexterna.   

 


