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Abstract 

The purpose of this essay is to study the discourses of violence and constructions of the 

violent man and how he is made visible as well as possible through the fiction Batman, 

understood as a popular cultural paradigm, and how this violence can be understood in rela-

tion to "real violence" as it is visible/enabled through two perspectives: gender studies and 

psychology. The two most important characters of the essay are the Joker (the perpetrator) 

and Harley Quinn (the abused). The material consists of fifteen comics and comic books 

written with different writers though all comics and comic books are published by DC 

Comics as a part of Batman. The key theoretical perspectives of this paper is the psycholog-

ical or individual perspective and the gender studies or structural perspective. The material 

was analyzed in two phases. First from a psychological approach and then through a gender 

studies perspective. A total of six themes emerged from the analysis. Three psychological 

themes and three gender studies themes. These themes was then analyzed through a dis-

course perspective to see which themes that got most space in the material and how these 

relate to "real violence". The results of the study are that the psychological and gender stud-

ies approach constructs two different images of the Joker as a perpetrator. The psychologi-

cal perspective is given most space in the material. There is also a connection between "real 

violence" and the comics as both tend to focus on psychological explanations to violence.     
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka våldsdiskurser och konstruktioner av den 

våldsamme mannen som synliggörs och möjliggörs genom fiktionen Batman, förstått som 

ett populärkulturellt paradigm, och hur våldet inom detta kan förstås i förhållande till kon-

struktioner av "verklighetens våld” såsom det synliggörs/möjliggörs med hjälp av genusve-

tenskapliga och psykologivetenskapliga perspektiv. De för studien mest centrala karaktä-

rerna för uppsatsen är Jokern (våldsutövaren) och Harley Quinn (den våldsutsatta). Materi-

alet består av femton serietidningar och böcker publicerade av serieförlaget DC Comics 

men med varierande författare. De två centrala teoretiska perspektiven för denna uppsats är 

det psykologiska eller individuella perspektivet och det genusvetenskapliga eller struktu-

rella perspektivet. I uppsatsen analyseras materialet i två omgångar, först utifrån ett psyko-

logiskt sedan utifrån ett genusvetenskapligt också nämnt som könsmaktsteoretiskt perspek-

tiv. Tre psykologiska och tre könsmaktsteoretiska teman framkom i analysen som avslut-

ningsvis analyserades utifrån ett diskursivt perspektiv för att se hur förklaringsmodellerna 

förhöll sig till varandra i kampen om meningsskapandet. Detta också för att se hur bilden av 

Jokern som den våldsamme mannen kunde ses i förhållande till "verklighetens våld". Re-

sultatet av uppsatsen blev att de psykologiska och könsmaktsteoretiska förklaringsmo-

dellerna formar två olika bilder av Jokern som våldsutövare. Den psykologiska förkla-

ringsmodellen tar störst utrymme i materialet. Det fanns dessutom en koppling till före-

ställningar om verklighetens våld då tidningarna liksom samhällsbilden tenderar att foku-

sera på psykologiska förklaringar till våldet. 
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1. Inledning 

 

Inom flertalet serietidningar är hjältens kamp mot diverse ondskefulla fiender ständigt åter-

kommande. Batman har sedan sin introduktion 1939 varit symbolen för rättvisa och ord-

ning medan hans ärkefiende Jokern symboliserat kaos och förödelse (Greenberger 2008: 

Vii, 194). Kampen och våldet mellan hjälten och hans fiender är dock inte det enda våld 

som existerar i serietidningarna. Då Paul Dini och Bruce Timm publicerade Batman: Mad 

Love 1993 fick fans en inblick i hur Batmans ärkefiende Jokern för första gången träffade 

sin återkommande partner Harley Quinn och hur deras på många sätt våldsamma förhål-

lande tas i uttryck (Dini & Timm 2015).  

 

I denna uppsats studeras våld, våldsdiskurser och konstruktioner av den våldsamme man-

nen i Batman
1
 som ett populärkulturellt uttryck

2
. Det är främst våldet i relationen mellan 

karaktärerna Jokern och Harley Quinn
3
 som studeras. Det våld som skildras i relationen 

mellan Jokern och Harley är på många sätt extremt och bortom det vardagliga. Detta exem-

pelvis då Jokern försöker döda Harley genom att låsa in henne i en raket (Dini 2015: 28-

30). Trots detta finner jag det intressant att undersöka relationen och våldet närmare. Detta 

utifrån tanken om att populärkulturen såsom Batman med Jokern och Harley Quinn kan 

tänkas återspegla de processer som sker i "verklighetens våld". 

 

Vad som är våld och inte kan vara svårt att precisera. Olika människor har olika uppfatt-

ningar om vad som är våld liksom när någon uppfattas som våldsam. Detta blir tydligt i 

jämförande analyser av våldsbrott och anmälningar mellan länder: Samma form och typ av 

våld definieras olika i olika länder (FRA 2014). Som konsekvens av detta kan det bli svårt 

att fånga upp de som är utsatta för våld. Utöver problematiken med att olika aktörer, in-

stitutioner och stater uppfattar våld olika, så har våld i nära relationer länge betraktats som 

ett privat
4
 problem kopplat till individer med avvikande beteenden. Antingen som följd av 

missbruk, psykisk sjukdom eller som resultat av en dysfunktionell parrelation (NCK 2016). 

                                                   
1 Vidare syftar kursiv Batman till fiktionen medan icke-kursiv Batman syftar till karaktären. 
2 Det kan vara svårt att definiera vad som menas med populärkultur då ramarna för begreppet varierar beroende av kon-

text. I denna uppsats syftar dock begreppet till fiktion (Lindgren 2009: 45-46). 
3 "Den våldsamme mannen" och "den våldsutsatta" 
4 Uppdelningen mellan de privata och offentliga och hur dessa förhåller sig till varandra är ett klassiskt studieområde inom 

genusvetenskapen (Pilcher & Whelehan 2004: 124-128). 
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Det är dock inte bara allmänheten och beslutsfattare som förhåller sig olika till våld. Inom 

forskningen finns olika perspektiv på mäns våld mot kvinnor liksom förklaringar till vål-

dets orsaker (Strid, Åberg & Holth 2014). I denna uppsats konfronteras framförallt två 

övergripande förklaringsmodeller. Dessa är den psykologiska och den könsmaktsteoretiska
5
 

där den könsmaktsteoretiska fortsättningsvis betraktas som synonym med den genusveten-

skapliga. Inom psykologin har forskare ofta antagit ett individperspektiv på våldet som för-

klaras utifrån den våldsutövande individen och dennes specifika karaktär (King 2012). 

Dessa förklaringsmodeller baseras antingen på individuella, genetiska eller biologiska för-

klaringar. Dessutom kan våldet förklaras som konsekvens av traumatiska händelser i upp-

växten som orsakat diverse patologier hos våldsutövaren (Scottish Women's Aid 2008). 

Genusforskare med andra har istället antagit ett strukturellt perspektiv på våldet och dess 

ursprung (Cavanaugh 2012). Våldet ses då som det främsta uttrycket eller konsekvensen av 

patriarkatet (Kelly 1988; Lundgren 2012). 

 

Att undersöka Jokern i förhållande till våldsmannen är intressant då han ofta förklaras som 

psykiskt sjuk eller galen (Dini & Timm 2015: 18, 26, 29; Dini 2015: 10; Glass [ISSUE15] 

2012: 7) och utifrån denna tanke vill jag gå djupare. Karaktären har ett på många sätt kom-

plicerat förhållande med partnern Harley Quinn. Ett förhållande som inte undersökts dju-

pare ur psykologisk kombinerat med genusvetenskaplig synpunkt tidigare. Karaktären 

kopplas ofta till det patologiska men karaktärens mentala tillstånd är omdiskuterat (Green-

berger 2008:194). Jag är alltså intresserad av att analysera fiktion som ett populärkulturellt 

uttryck, i termer av språk och bild, som producent av betydelse och presentation. Jag vill 

undersöka hur de populära berättelserna kring Batman återspeglar verklighetens diskurser, 

normer och värderingar.  

 

Vilka likheter och skillnader framträder i analysen av Batman när psykologin eller genusve-

tenskapen används, hur får dessa ta utrymme i kampen om meningsskapandet och finns 

någon koppling mellan den fiktionella paradigmen Batman och "verkligheten"?    

                                                   
5 Det finns andra ramverk som skulle kunna kontrasteras, men just dessa två (individ jämfört med struktur), utgör  två av 

de vanligaste. De kontrasteras och diskuteras, tillsammans med andra modeller, bland annat i ett specialnummer av Jour-

nal of Human Behavior on the Social Environment 22(5) 2012. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10911359.2011.598742. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10911359.2011.598742
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka våldsdiskurser och konstruktioner av den 

våldsamme mannen som synliggörs och möjliggörs genom fiktionen Batman, förstått som 

en populärkulturell paradigm. Hur våldet inom detta förstås i förhållande till konstruktioner 

av "verklighetens våld" såsom det synliggörs och möjliggörs med hjälp av könsmaktsteore-

tiska och psykologiska perspektiv. I denna uppsats avses "verklighetens våld" vara våld i 

heterosexuella nära relationer med män som våldsutövare som existerar utanför fiktionen 

och populärkulturen, men som inte nödvändigtvis är beroende av dessa. 

 

- Hur framställs Jokern utifrån ett psykologiskt perspektiv i serietidningarna? 

- Hur framställs Jokern utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv i serietidningarna? 

- Hur förhåller sig de psykologiska och könsmaktsteoretiska förklaringsmodellerna till 

varandra? 

- Hur konstrueras Jokern i förhållande till "verklighetens våld"? 

1.2 Disposition 

Nedan följer metodkapitlet där jag inleder med att redogöra för material och metodval. 

Därefter följer material och metoddiskussionen varav metodkapitlet avslutas med en dis-

kussion gällande uppsatsens tillförlitlighet. Därefter följer kapitlet för tidigare forskning 

som avslutas med denna uppsats relevans för forskningen. Efter detta följer teorikapitlet där 

jag diskuterar våld och våldsförståelser för att sedan redogöra för de två centrala teorierna 

för denna studie. Dessa är psykologin och genusvetenskapen eller könsmaktsteorin. Efter 

detta följer uppsatsens analyskapitel med tre teman från det psykologiska perspektivet för 

att avslutas med det könsmaktsteoretiska perspektivets tre teman. Avslutningsvis följer dis-

kussion samt slutsatser. 
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1.3 Material och avgränsningar 

Nedan följer materialet för uppsatsen. Jag börjar med att presentera de mest centrala karak-

tärerna för att därefter gå igenom det empiriska materialet. Därefter följer de avgränsningar 

som gjort för studien. 

1.3.1 Karaktärerna 

Materialet för denna studie är hämtat från fiktionen Batman och dess karaktärer. Den mest 

centrala karaktären för denna uppsats är Jokern, eller the Joker, som är en av Batmans 

äldsta fiender. Karaktären presenterades redan 1940 i första numret av Batman och har un-

der åren varit en ständig plåga för både Batman och Gotham
6
 (Greenberger 2008: 194). 

Jokern ligger bakom flera av de dramatiska öden som drabbat Batman och hans närstående. 

Jokern står bakom mordet på Jim Gordons
7
 fru Sarah Essen Gordon. Han misshandlade och 

dödade Jason Todd
8
 (Greenberger 2008: 195-196) och paralyserade Barbara Gordon

9
 (Mo-

ore & Bolland 1988). 

 

Jokerns brott är väl genomtänkta och ofta associerade till så kallade practical jokes. Karak-

tären spelar gärna på humor där till synes harmlösa föremål blir dödliga. Återkommande i 

både serierna men också tv spelen såsom Batman Arkham Origins (2013) är ett dödligt gift 

som ger offren ett joker-liknande leende (Greenberger 2008: 194). 

 

Harley Quinn eller Harleen Quinzel träffade Jokern för första gången under sin anställning 

som psykiatriker på Arkham Asylum
10

. Det var dock ingen självklarhet att hon skulle bli 

hans psykiatriker. Efter månader av övertalningsförsök lät nämligen en annan doktor vid 

namn Joan Leland Harleen att hålla sitt första samtal med Jokern (Dini & Timm 2015: 33). 

Harleens syfte var att skriva en bok om Jokern, medan Jokern i sin tur såg Harleen som 

någon att utnyttja för att ta sig ut ur sjukhuset (Carlton [ISSUE737] 1999: 10). Med tiden 

blir Harleen förälskad i Jokern och börjar hjälpa honom att smita ut från mentalsjukhuset 

                                                   
6 Gotham är den fiktiva stad som Batman, Jokern och Harley med flera opererar i. Staden räknas som en av de största i 

landet och har som mest haft upp till ungefär åtta miljoner invånare (Greenberger 2008: 155). 
7 James W. Gordon eller Jim Gordon är Gothams poliskomissarie. Karaktären är ofta en god vän till Bruce Wayne och 

spelar en viktig roll i Batmans arbete (Greenberger 2008: 150).  
8 Jason Todd räknas som den andre Robin bland Batmans följeslagare. Efter att han blivit dödad av Jokern återuppstår han 

och tar sig an rollen som Red Hood (Greenberger 2008: 350, 351). 
9 Barbara Gordon, också känd som Batgirl är dotter till Jim Gordon. Efter att hon nästan blir dödad av Jokern i The Killing 

Joke (1988) tar hon sig an rollen som Oracle (Greenberger 2008: 148-149). 
10 Ett mentalsjukhus i Gotham där många av Batmans fiender brukar sitta inspärrade (Greenberger 2008: 10).  
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(Dini 2015: 11). De blir dock påkomna och som resultat spärras Harleen in på samma sjuk-

hus hon tidigare arbetat på. En jordbävning som skakar Gotham ger henne dock möjlighet-

en att rymma från sin cell och i sökandet efter Jokern tar hon sig an sin nya roll som Harley 

Quinn (Dini 2015: 12, 14, 18). 

 

Batman, också känd som Bruce Wayne, är en av Gothams rikaste invånare. Som barn såg 

han sina föräldrar Thomas och Martha Wayne bli rånade och dödade på öppen gata i den 

ökände stadsdelen Crime Alley. Förkrossad svor Bruce att bekämpa kriminaliteten i Got-

ham vilket kom att resultera i hans roll som Batman (Greenberger 2008: 26; Miller & Maz-

zucchelli 2005: 20-23) 

 

1.3.2 Texten 

Materialet för denna uppsats består av totalt femton serietidningar och böcker som berör 

Jokern och hans återkommande partner Harley Quinn. Samtliga femton tidningar är på eng-

elska med totalt 456 sidor. Dessa kommer i nummer om uppföljare med varierande mellan-

rum. Några av serietidningarna är dock längre och kan därmed betraktas som serieböcker. 

Detta också därför att serieböckerna inte uppdateras på så sätt serietidningarna gör. De kan 

betraktas som delar av berättelsen utan uppföljare. Samtliga tidningar och böcker är publi-

cerade av Detective Comics också känt som DC Comics mellan 1988 och 2015 varav majo-

riteten av dessa är publicerade efter 2010. Till detta kan tilläggas att tolv av de sammanlagt 

femton serietidningarna är skrivna av män. Av de tre återstående tidningarna är två skrivna 

av en kvinna medan den sista är skriven av en kvinna och en man. 

 

Vid insamlingen av materialet rörde jag mig bland annat på den sociala medien Tumblr. 

Detta då jag sedan tidigare visste att plattformen används bland Batman-fans för att disku-

tera förhållandet mellan Harley Quinn och Jokern utifrån bland annat serietidningarna men 

också filmerna och tv-spelen. Batmans fandom
11

 blev på så sätt en hjälpande hand vid in-

samlingen av materialet. Eftersom jag följt Batman i många år har min kännedom om 

böckerna gjort det lättare vid införskaffningen av material. Å ena sidan införskaffade jag 

mig böcker och tidningar digitalt via appen DC Comics och å andra sidan via besök till 

närmaste fictionbokhandel. 

                                                   
11 Fandom = The world of enthusiasts for some amusement or for some artist; also in extended use (Oxford English Dic-

tionary) http://www.oed.com.db.ub.oru.se/view/Entry/68041?redirectedFrom=fandom#eid  
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Urvalet består av serietidningar och böcker med temat Jokern eller Jokern och Harley 

Quinn. Det finns flera anledningar till varför just Jokern studeras som våldsman. För det 

första är det en internationellt välkänd karaktär. Jokern återfinns inte endast i serietidning-

arna eller böckerna utan också i tv-spelsserien Arkham såsom Arkham Asylum (2009) Ark-

ham City (2011) Arkham Origins (2013) och Arkham Knight (2015). Förutom detta har 

Jokern deltagit i flertalet filmer såsom Batman (1989), Batman: the dark knight (2008) lik-

som den kommande filmen Suicide Squad (2016). Jokern är dessutom våldsam mot sin 

partner Harley Quinn vilket gör honom intressant för studiens syfte eftersom det är vålds-

mannen i Batman som jag är intresserad av att undersöka (Dini 2015: 29, 30; Dini & Timm 

2015: 15, 23; Glass [ISSUE14] 2012: 6). Slutligen är Jokern intressant därför att han är en 

på många sätt omdiskuterad karaktär där en återkommande fråga är om han är galen eller ej 

(Greenberger 2008: 194). 

 

1.3.3 Avgränsningar 

Flertalet avgränsningar har gjorts för genomförandet av denna uppsats. Serietidningarna 

och böckerna sträcker sig mellan tidsperioden 1988 och 2015. Vid början av uppsatsen 

hade jag ambitionen att studera både serietidningarna och böckerna samt diskussioner rö-

rande Jokerns förhållande till Harley Quinn som publicerats på diverse internetbaserade 

forum och bloggar.  Jag valde dock i senare delen av uppsatstiden att endast studera serie-

tidningarna och böckerna. Gällande materialet så har serietidningar och böcker som tidigare 

setts som användbara under studiens gång valts bort eller bytts mot andra tidningar som tar 

upp viktiga aspekter i förhållande till studiens syfte och teori. Det kan tänkas att min insatt-

het i serietidningarna och berättelserna kring Jokern haft en viktig positiv inverkan på 

materialvalet. Detta då viktiga berättelser eller avsnitt kanske inte kommit med om jag inte 

varit insatt i den mängd böcker och tidningar som finns att välja bland. En tanke är även att 

denna insatthet kunnat medföra en negativ inverkan på så sätt att delar av berättelserna ta-

gits förgivna eller att jag sedan tidigare haft en viss uppfattning kring materialet som påver-

kat analysen. Utifrån detta är det viktigt att jag i analyskapitlet är tydlig med vilka teore-

tiska ingångar jag resonerar utifrån i förhållande till materialet för att på så sätt belysa 

kopplingen till teorin.   
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1.4 Materialinsamling och analys 

Jag har, då studien syftar till att undersöka diskurser och konstruktioner av våldsmannen, 

valt att gå tematiskt och repetitivt tillväga vid genomgången av mitt material. Jag började 

med att systematiskt gå igenom och kategorisera materialet. Detta gjordes genom att an-

teckna serietidning respektive sidnummer med viktiga aspekter kring hur Jokern konstrue-

ras som våldsutövare. Vidare så har jag arbetat med specifika händelser i materialet och 

tematiserat dessa med hjälp av de teoretiska verktyg det psykologiska och genusvetenskap-

liga perspektiven tillhandahåller. De avsnitt i serietidningarna som varit extra intressanta 

för analysen har dessutom studerats extra noga i efterhand.  

 

Analysen av materialet skedde i två omgångar. Först utifrån det psykologiska perspektivet 

där tre teman synliggjordes. Dessa var för det första mannens inneboende vilja att kontrol-

lera kvinnan liksom hans tendens att förminska våldet. För det andra våldet som ursprung i 

trauman eller inlärt genom barndomen samt för det tredje våldet som orsak av våldsutöva-

rens psykopati. Efter den psykologiska analysen genomfördes en könsmaktsteoretisk analys 

av samma serietidningar och böcker. Utifrån denna analys synliggjordes ytterligare tre te-

man. Dessa var för det första våldsutövarens föreställningar om kön och vilken roll könet 

tillskrivs i relationen. För det andra våld i nära relationer i förhållande till andra karaktärer 

och avslutningsvis patriarkatets betydelse för våldet. 

 

Efter att dessa teman tagits fram i och med analysen påbörjades den diskursiva analysen av 

dessa teman. Genom att analysera de teman som framkommit i analysen utifrån ett diskur-

sivt perspektiv kunde jag urskilja vilka teman som fick utrymme i materialet. Detta genom 

att exempelvis undersöka hur karaktärerna som porträtteras i serietidningarna talar om Jo-

kern och vilka orsaksförklaringar till våldet som fick utrymme i serierna. Efter denna del av 

analysen undersöktes våldsmannen (Jokern) såsom han porträtteras i Batman i förhållande 

till hur våldsmannen tenderar till att konstrueras i verkligheten med hjälp av tidigare forsk-

ning. Detta för att se hur pass instämmande eller avvikande diskursen om våldsmannen i 

Batman är i förhållande till diskursen om verklighetens våldsutövande män. 

 

Då studien syftar till att undersöka diskurser och konstruktioner av den våldsamme mannen 

kan det tänkas att den klassiska diskursanalysen ses som lämpligt metodval. Detta eftersom 

det är just diskurser jag ämnar undersöka. Det kan tänkas att en narrativ analys också skulle 



   
 

8 

kunna varit intressant att genomföra. Detta då denna metod fokuserar på berättandet och 

dess ordningsföljd. Den narrativa analysen tillåter dock inte i lika hög grad som den diskur-

siva att gå djupare in på hur föreställningar skapas genom språket (Bergström & Boréus 

2012: 25).  

 

Alan Bryman beskriver med hjälp av Michel Foucault hur diskurser bidrar till formandet av 

verkligheten på så sätt att språket konstruerar människors uppfattningar kring diverse fe-

nomen (Bryman 2008: 474). Göran Bergström och Kristina Boréus poängterar även i Tex-

tens mening och makt (2012) att diskurser både påverkar de sociala sammanhang de befin-

ner sig i samtidigt som diskurserna själva påverkas av det sociala sammanhanget (Berg-

ström & Boréus 2012: 357). Det är således genom sociala interaktioner människor emellan 

som diskurser skapas, reproduceras men också utmanas genom språket i den sociala kon-

texten (Bryman 2008: 474). Makt är också av betydelse inom studien av diskurser. Detta 

därför att diskurser å ena sidan kan betraktas som gränssättare i bemärkelsen om vad som 

får sägas och inte liksom av vem som får tala. Å andra sidan fungerar diskurser också som 

en form av kamp om meningsskapande. Diskursen styr således vad som är tillåtet och ej 

(Bergström och Boréus 2012: 381). 

 

Diskursanalysen är ett lämpligt metodval då den i tidigare studier av serier visats vara en 

styrka. Som exempel på detta beskriver Bryman hur diskursanalys används som metod vid 

studien av en kanadensisk skämttidning. Serien som studerades var en del av en större stu-

die och utgick ifrån huvudtemat invandrare och flyktingar. Genom att undersöka serierna 

med en diskursiv metod ville forskarna se hur 'flyktingar' konstrueras via diskurser och bil-

der (Bryman 2008: 504). Detta precis som jag ämnar undersöka hur 'våldsmannen' kon-

strueras i Batman via diskurser. Genom att använda diskurs som metod får jag dessutom 

större insikt i vilka perspektiv och förklaringsmodeller som får ta utrymme i serierna i 

kampen om meningsskapandet. Språket är inte neutralt, det är bland annat genom språket 

som verkligheten får sin mening. Detta sker inte bara i samtalet mellan individer utan i alla 

de kontexter språket får utrymme. Detta innebär, som tidigare forskare visat på, även det 

populärkulturella området (Dunne 2006; Lavigne 2015; Lyubanksy 2011). 

 

Förutom diskursanalysens positiva aspekter kan det tänkas viktigt att beröra den kritik som 

riktats mot denna metod. Bland de artiklar som tidigare använt sig av diskursanalytisk me-

tod har en återkommande kritik varit att analysen nästan kommit farligt nära spekulation 
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(Bryman 2008: 485). Från mitt håll kan detta dock bemötas med att beskriva och resonera 

så tydligt som möjligt i den kommande analysen samt slutdiskussionen. 

1.5 Tillförlitlighet och etik 

I publikationen God Forskningsed från Vetenskapsrådets rapportserie (2011) listas åtta 

punkter som kort sammanfattar de regler forskare skall förhålla sig till. Dessa är för det 

första att tala sanning gällande sin forskning. För det andra att vara medveten om, granska 

och redogöra för studiens utgångspunkter. För det tredje att öppet redogöra för metodval 

och resultat. För det fjärde att på ett öppet sätt redogöra för eventuella kommersiella intres-

sen eller andra anknytningar. För det femte skall forskaren inte stjäla resultat från andra 

forskare. För det sjätte skall forskaren ha god kännedom om sin forskning genom exempel-

vis dokumentation och arkivering. För det sjunde skall forskaren sträva efter att inte skada 

något levande eller miljön. Avslutningsvis skall forskaren även vara rättvis gällande be-

dömningen av annan forskning (Vetenskapsrådet 2011: 12). 

 

Utifrån dessa punkter resonerar jag följande: Att förhålla mig sanningsenligt och be-

styrka detta genom att redogöra så tydligt som möjligt för forskningsprocessen och den 

analys som medföljer. Att redogöra för studiens utgångspunkter genom att beskriva uppsat-

sens teorival och motivera för mitt material och metodval i förhållande till studiens syfte. 

Att redogöra för studiens resultat som går att finna under punkt fem efter uppsatsens ana-

lysdel. Att tydligt redogöra för vilka resonemang som är mina samt vad som är tidigare 

forskning liksom hänvisa till tidigare forskning då det behövs. Fortsatt att jag har god kän-

nedom om mitt forskningsområde och att jag exempelvis håller mig till analysen av karak-

tärerna. Avslutningsvis är jag trots min genusvetenskapliga inriktning rättvis mot de två 

vetenskapliga perspektiv denna uppsats bygger på: det könsmaktsteoretiska och det psyko-

logiska. 
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2. Tidigare forskning: våld och kön i populärkulturella uttryck 

 

Nedan redogör jag för tidigare forskning om våld i populärkultur och för våldets förankring 

i verkligheten. Jag redogör för tidigare forskning om Batman, därefter andra populärkultu-

rella serier såsom X-Men för att avsluta kapitlet med tidigare forskning kring våldets verk-

lighetsförankring. 

 

Forskning om populärkultur och dess uttryck har både studerat våld och sexualitet som 

maktmedel (Austin 2015; Serrano 2006). I studien Batman’s Female Foes: the Gender War 

in Gotham City (2015) undersöker Shannon Austin hur de tre kvinnliga karaktärerna Ca-

twoman, Poison Ivy och Harley Quinn porträtteras i berättelserna om Batman. Ett åter-

kommande tema är hur kvinnorna tvingas använda sin sexualitet och sina kroppar för att 

upprätthålla makt i en tillvaro där deras positioner som kvinnor och skurkar [villains] hotas 

(Austin 2015: 286). En del av Austins artikel tillägnas även förhållandet mellan Jokern och 

Harley Quinn. Austin påpekar att Harleys försök att döda Batman i boken Batman: Mad 

Love (Dini & Timm 1993) kan ses som ett försök att uppnå en likvärdig maktposition med 

Jokern på så sätt att hon vill vara hans 'partner in crime' (Austin 2015: 286-287). Dock un-

dersöks inte förhållandet djupare.  

 

David Hernando Serrano (2006) diskuterar våld, heroism och kön utifrån ett historiskt per-

spektiv i The Representation of Violence, Heroism and Gender in Identity Crisis (2006). 

Serrano undersöker dessa tre områden genom att jämföra Identity Crisis
12

 med serier publi-

cerade på 1930-talet. Historiskt menar Serrano att kvinnor fungerat som ett objekt för su-

perhjältar såsom Superman, Batman och Flash att rädda undan faror. Detta kom dock att 

börja ändras under 60-talet med flertalet kvinnliga karaktärer såsom reportern Iris West i 

The Flash, Shiera Hall som Hawkgirl och Barbara Gordon som Batgirl. 80-talet medförde 

en mörkare sida av serievärlden där Serrano menar att hjältarna började slåss för sina egna 

ändamål istället för världsfred. Identity Crisis som publicerades av serieförlaget DC Comics 

2004 spelade på den mörka sidan av 80-talet och inkluderade våldsamma sidor som mord 

och våldtäkt i serierna. Serrano påpekar att detta bryter mot de tidigare serietidningarna 

som berättade om hjälten som räddade kvinnan och slog skurken (Hernando Serrano 2006).  

                                                   
12 En serietidning i sju nummer från 2004 med bland annat Batman, Superman, Flash och Wonder Woman (Serrano 

2006). 
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Konstruktionen av könsroller i populärkulturen är ett tredje tema som intresserat forskning-

en. Ett exempel på detta är Carlen Lavigne’s studie”I’m Batman” (and You Can Be Too): 

Gender and Constrictive Play in the Arkham Game Series (2015) där Lavigne analyserar 

hur kön representeras i spelserien Arkham som är en del av Batman. I studien kommer hon 

bland annat fram till att även om det finns kvinnor i spelen såsom Harley Quinn, Catwoman 

och Poison Ivy så tenderar spelen att reproducera stereotypa könsroller (Lavigne 2015). 

Precis som Serrano (2006) påpekar i sin studie så menar Lavigne att Arkham City reprodu-

cerar bilden av kvinnan i nöd som behöver räddas undan faran från hjälten (Lavigne 2015: 

133-141). Lavigne nämner även Harley Quinn och Jokern. Detta då hon påpekar att Harley 

är ett offer för fysisk och emotionell misshandel (av Jokern) och exemplifierar detta med att 

citera en NPC
13

 som gör sig rolig över Harley och uttrycker ”Oh, Mr. J! Please hurt me 

some more!” (Lavigne 2015: 139). 

 

Det finns en koppling mellan populärkulturens verklighet och serietidningarnas verklighet. 

Detta då serietidningar kan betraktas som en återspegling av verkligheten. Maryjane Dunne 

(2006) menar exempelvis i The Representation of Women in comic Books, Post WWII 

Through the Radical 60’s (2006) att serietidningar kan betraktas som en viktig återspegling 

av den amerikanska samhällskulturen. Dunne menar att karaktärerna i serietidningarna kan 

tänkas återspegla stereotyper som i sin tur kan säga något om den amerikanska samhälls-

kulturen (Dunne 2006: 1). En sådan tolkning är relevant i denna uppsats då jag bland annat 

är intresserad av hur diskurser, de vetenskapliga och den populärkulturella sammanfaller 

eller möjligen skaver mot varandra. 

 

Precis som Serrano påpekar i The Representation of Violence, Heroism and Gender in Iden-

tity Crisis (2006) så betonar Dunne de kvinnliga karaktärernas roller och utveckling i för-

hållande till den rådande tiden. Detta exempelvis då Wonder Woman tillskrevs en betydligt 

mer feminin roll under femtiotalet. Liksom att Invisible Girl i sin privata roll fungerar som 

fru och moder. Batgirl som är en av de senare karaktärerna tidsmässigt är den som tillskrivs 

den mer maskulint kodade rollen bortom sin roll som Batgirl (Dunne 2006: 6-8).  

 

                                                   
13 En NPC eller Non PlayableCharacter är en karaktär som inte är spelbar i, exempelvis, ett tvspel. 
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Serietidningars betydelse i återspeglingen av verkligheten diskuteras även av Mikhail 

Lyubanksy i artikeln The Racial Politics of X-men (2011). Lyubanksy undersöker X-Men 

som återspegling av förtryck av marginaliserade grupper. Detta då så kallade mutanter 

inom serien X-Men förtrycks av icke mutanter vilket Lyubanksy syftar till kan liknas med 

verklighetens rasism. Lyubanksy exemplifierar detta med hur fiktionella grupper såsom 

Friends of Humanity och Church of Humanity kan liknas vid verkliga kristna samt vita or-

ganisationer och extremismer såsom KuKux Klan. X-Men och dess universum kan enligt 

Lyubanksy tänkas bli ett sätt för det så kallade mainstream att hantera frågor om rasism och 

utanförskap (Lyubanksy 2011). 

 

Tidigare forskning har dessutom intresserat sig för föreställningar om hur våldsutövaren 

konstrueras i verkliga relationer. Gottzén menar utifrån Michael Foucaults teorier kring 

brottslingar att de monster som förr beskrevs utifrån kroppsliga skillnader idag betraktas 

utifrån psykologiska skillnader. De kroppsliga skillnaderna kunde röra sig om en hybrid 

mellan människa och djur eller personer som fysiskt inte kunde kategoriseras som man el-

ler kvinna. Det psykiskt sjuka monstret skiljer sig från detta på så sätt att han utåt kan upp-

fattas som alldaglig medan han då de passar släpper lös sitt psykiskt sjuka beteende i form 

av brottsliga aktiviteter (Gottzén 2015: 15-16). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning studerat serier såsom Batman som ett populär-

kulturellt uttryck i form av kön- och maktanalyser (Austin 2015; Lavigne 2015; Serrano 

2006;). Forskare har tidigare också undersökt hur serietidningar återspeglar verkligheten 

(Dunne 2006; Lyubanksy 2011; Serrano 2006) liksom forskare intresserat sig för verklig-

hetens våld (Gottzén 2012). Jag bygger vidare på denna forskningstradition genom att stu-

dera hur våldet, i nära relation, tas i uttryck inom det populärkulturella exemplet Jokern och 

Harley Quinn då detta inte gjorts djupgående på detta sätt tidigare. Detta för att på så sätt se 

hur populärkulturen återspeglar verklighetens våld liksom hur våldet kan problematiseras 

utifrån det psykologiska och könsmaktsteoretiska perspektiven. 
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3. Teori: våldsformer och förklaringsmodeller 

Våld och våldsbegreppet är centralt i denna uppsats. Det är därför viktigt att definiera vad 

som betraktas som våld men också att redogöra för de olika typerna av våld. Nedan presen-

terar jag de aktuella teorierna och begreppen för denna studie. Jag börjar med att beskriva 

begreppen våldsutövare och våldsutsatt för att sedan definiera våldet. Därefter går jag ige-

nom de två för uppsatsen centrala perspektiven på våldet med våldsutövaren i fokus; det 

psykologiska eller individuella perspektivet och det könsmaktsteoretiska eller strukturella 

perspektivet. Jag använder mig genomgående av begreppen våldsutövare och våldsutsatt då 

begrepp som offer (Lundgren 2012: 23) men också gärningsman kan tänkas kopplas till 

negativa föreställningar kring våld. 

 

3.1 Våld i nära relationer 

Denna studie fokuserar på det populärkulturella uttrycket av våld i nära relationer. Våld i 

nära relationer kan kategoriseras på flera olika sätt och med många olika förståelser. En 

vanlig typologi är den som beskriver följande fem olika våldsformer i nära relationer: fy-

siskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt/materiellt samt våld med särskild utsatthet (NCK 

2016). Det är dock viktigt att påpeka att dessa typer av våld inte alltid är åtskiljningsbara. 

Kelly (1998) skriver exempelvis om ett våldets kontinuum. De olika typerna av våld påver-

kas av liksom korsar varandra. 

 

Det fysiska våldet berör fysiskt skadlig kontakt. Detta kan å ena sidan ske genom direkt 

kroppslig kontakt såsom slag eller knuffar och å andra sidan genom annan negativ fysisk 

påverkan såsom undanhållande av medicin. Det finns flera former av psykiskt våld. Mani-

pulering, stalking, övervakning, hot, att kontrollera, förlöjliga och osynliggöra någon är 

några av dessa. Nationellt Centrum för Kvinnofrid definierar sexuellt våld som den form av 

våld där sexuella handlingar står i centrum, exempelvis ofrivillig sexuell beröring, att be-

vittna sexuella handlingar eller att tvingas till att göra något sexuellt. Vidare berör det mate-

riella våldet materiell skadegörelse och ämnar ofta till att skrämma. Detta exempelvis ge-

nom att kasta någonting i golvet eller hota om att skada husdjuren. Förutom de typer av 

våld som nämns ovan så är det viktigt att belysa att det finns grupper som i och med deras 

samhällsposition är extra utsatta i våldsamma förhållanden. Exempel på detta kan vara per-

soner med funktionsnedsättning eller missbruk (NCK 2016).  
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3.2 Våldsmannen ur ett psykologiskt perspektiv 

Inom vad som i denna uppsats benämns som det psykologiska vetenskapliga paradigmet 

kopplas våldsutövandet liksom utsattheten främst till individen. Våldet betraktas som inne-

boende i våldsutövaren (King 2012). Återkommande inom det psykologiska paradigmet är 

förklaringar om våldet som inneboende i mannen och förklaringar som baseras på omstän-

digheter från våldsutövarens uppväxt, personlighet och psykiska ohälsa. Gemensamt för 

samtliga förklaringar till våldet är att de lägger tyngdvikt på individen och individuella 

egenskaper samt omständigheter. 

 

Det är framför allt tre perspektiv som återkommer inom det psykologivetenskapliga para-

digmet. Det första perspektivet rör mannens inneboende vilja att kontrollera kvinnan liksom 

hans tendens till att osynliggöra våldet. Det andra utgörs av teorier som betonar våldsutöva-

rens uppväxt. Det tredje utgörs av våldsutövarens psykiska ohälsa kopplade till diverse pa-

tologiska förklaringar. 

 

Mannens inneboende vilja att kontrollera reproduktionen är en återkommande biologiskt 

baserad teori inom psykologin. Våldet ses som ett sätt att kontrollera reproduktionen å ena 

sidan, och som ett sätt att hålla kvar kvinnan i förhållandet å andra sidan. Vidare menar 

forskare att våldet medför att kvinnan tar sig an en hjälplös roll. Konsekvenserna av att 

lämna relationen och rädslan att bli skadad gör att kvinnan väljer att stanna i relationen 

(Scottish Women's Aid 2008: 1). Detta medför att kvinnan ofta betraktas som medskyldig, 

kanske speciellt i allmänhetens ögon. Detta förstärks av att mannen ofta tenderar att för-

minska våldet, osynliggöra våldet och lägga skulden på den våldsutsatta. Kopplat till ett 

biologiskt perspektiv menar mannen att kvinnan provocerade fram våldet (Scottish Wo-

men's Aid 2008: 2). 

 

En liknande tanke är att våldet ’dras fram’ beroende av omständigheterna. En sådan om-

ständighet kan vara att mannen är berusad. Våldsutövandet ligger alltså latent inom man-

nen. Dock har denna teori blivit starkt kritiserad eftersom majoriteten av våldsutövande 

män inte är alkoholiserade, och att majoriteten av alkoholiserade män inte utövar våld mot 

sina partners (Scottish Women's Aid 2008: 3). Det andra återkommande temat inom psyko-

logivetenskapliga modeller är att våldsutövande män lärt sig att bli våldsamma utifrån om-

ständigheter i barndomen (King 2012). Exempelvis att deras fäder skall ha utövat våld mot 
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mödrarna som därmed lärt sönerna hur de skall bete sig mot sina partners (Scottish Wo-

men's Aid 2008: 4). 

 

Det tredje återkommande temat är att män som utövar våld lider av mental ohälsa, post-

traumatisk stress, problem med att hantera ilska, personlighetsstörningar och så vidare. 

Detta exempelvis på grund av de trauman de fått i och med barndomen eller senare i livet. 

Detta perspektiv har dock blivit kritiserat eftersom, för det första, att de flesta män som 

utövar våld inte har psykiska störningar såsom posttraumatisk stress eller personlighets-

störningar (Kelly 1988; Cavanaugh 2012). För det andra förklarar teorin inte varför pro-

blemet i hög grad är könat, alltså att majoriteten av våldsutövare är män (Kelly 1988; 

Lundgren 2012). Samt för det tredje så förklarar teorin inte varför männen endast ger sig på 

närstående i privata miljöer och inte människor i allmänhet (Kelly 1988; Scottish Women's 

Aid 2008: 2). 

 

3.3 Våldsmannen utifrån ett könsmaktsteoretiskt perspektiv 

Det könsmaktsteoretiska perspektivet fokuserar till skillnad från psykologins individper-

spektiv på sociala och strukturella förklaringar till mäns våld mot kvinnor. Nedan går jag 

först igenom könsmaktsteoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor på ett strukturellt 

plan för att därefter visa på hur våldet utifrån detta tankesätt kan tas i uttryck i relationer där 

män utövar våld mot sin partner. 

 

Mäns våld mot kvinnor betraktas som ett socialt och inte ett individuellt eller privat pro-

blem. Våldet är det yttersta uttrycket för patriarkatet eller könsmaktsordningen (Strid, 

Åberg & Holth 2014). Med detta menas att mäns makt inte endast tas i uttryck genom fy-

siskt våld och aggression. Makten existerar på alla samhällsområden såsom politiskt, struk-

turellt, ekonomiskt och ideologiskt. Detta medföljer att män både socialt och institutionellt 

tjänar på att patriarkatet existerar: alla män är inte våldsamma, men alla män tjänar på mäns 

våld mot kvinnor (Brownmiller 1970; Kelly 1988). 

 

Vidare ses diskurser gällande våld i nära relationer som ett socialt problem (Scottish Wo-

men's Aid 2008: 7). Just därför att våldet ses som socialt så omges denna typ av våld, uti-

från ett poststrukturalistiskt perspektiv, av en mängd diskurser som bidrar till formandet av 

hur allmänheten ser på och förklarar våldet (Scottish Women's Aid 2008: 9). Lundgren 
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(2012) beskriver exempelvis hur politiska sanningar om våldet vuxit fram ur historiskt kon-

text. Under 1930-talet var våldsmannen en berusad man som utövade våld som konsekvens 

av hans alkoholproblem. Dessa föreställningar har senare levt vidare trots att forskningen 

visar på att så inte är fallet (Scottish Women's Aid 2008: 3). 

 

Flera forskare har beskrivit de processer som sker i samband med våldet i nära relationer 

(Lundgren 2012; Kelly 1998; Holmberg & Enander 2011). Våldet kan beskrivas som en 

könad process där mannens maskulinitet liksom föreställningar om könsskillnader bekräftas 

(Lundgren 1992, 2012). En man som utövar våld blir exempelvis inte mindre man för att 

han slår. Utifrån populärkulturen kan det istället tänkas att han blir ännu mer man då han 

våldför sig (Lundgren 2012: 20). Våldet som mannen utövar är dessutom kontrollerat på 

flera plan. Fysiskt på så sätt att han kontrollerar när han slår, vart liksom hur han slår 

(Lundgren 1992: 229). Emotionellt på så sätt att han pendlar mellan våld, värme och isole-

ring. Våldet är uttrycket för en målinriktad strategi där mannen gradvis minskar kvinnans 

livsutrymme och tar kontroll över hennes liv.  

 

Vidare så blir mannen den centrala punkt som bestämmer hur kvinnan ska tänka, tala, göra 

och känna. I längden leder denna kontroll till att kvinnan övertar mannens sätt att tänka 

(Lundgren 1992: 233-234). Detta medför exempelvis att kvinnan gör sig ansvarig till våldet 

liksom att hon övertar de krav och förväntningar mannen har på henne. I sin tur medför 

även detta att hon förklaras som orsak till våldet. Det är hon som måste förändras och inte 

mannen (Lundgren 2012: 37). 

 

Avslutningsvis så kan den könsmaktsteoretiska förklaringsmodellen sammanfattas som den 

modell som lägger fokus vid strukturella förklaringar där mannen betraktas som en person 

med makt och kontroll. Mannen har föreställningar om hur han och kvinnan ska förhålla sig 

till varandra där mannen intar en överordnad maktposition. I våldsprocessen tenderar kvin-

nan att isoleras från omgivningen. Detta till skillnad från det psykologiska perspektivet som 

söker förklaringar inom individen där våldet förklaras i förhållande till biologin på så sätt 

att våldet betraktas som inneboende i mannen. Mannen har då en inneboende vilja att kon-

trollera reproduktionen genom exempelvis förminskande av våldet. En annan psykologisk 

förklaring är uppväxten och traumat som orsaksförklaringar till våldsmannens beteende i 

form av våldet som någonting inlärt eller som konsekvens av våldsutövarens patologi 

(Lundgren 2012; Scottish Women's Aid 2008). 
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4. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras analysen av materialet. Jag inleder med att analysera materialet 

utifrån det psykologiska perspektivet där tre teman från den teoretiska genomgången pre-

senteras. Dessa är för det första mannens inneboende vilja att kontrollera kvinnan liksom 

hans tendens att förminska eller osynliggöra våldet. För det andra förklaringar i barndomen 

eller senare traumatiska händelser. Samt för det tredje patologiska förklaringar till varför 

mannen utövar våld. Därefter följer den könsmaktsteoretiska analysen som även den inne-

håller tre teman. Dessa är för det första föreställningar om könsroller mellan mannen och 

kvinnan, för det andra hur mannen isolerar kvinnan och begränsar henne i förhållande till 

omgivningen. Samt för det tredje patriarkatets eller könsmaktsordningens roll i relationen. 

Text inom [häftklammer] anger referens till källmaterialet. 

4.1 Det psykologiska perspektivet 

Nedan inleds analysen med att jag kort redogör för fyra händelser, numrerade ett till fyra 

nedan, i fyra av de serietidningar som ingår i mitt empiriska material. Därefter presenterar 

jag hur dessa exempel kan tolkas utifrån det första psykologiska perspektivet. Detta per-

spektiv rör mannens inneboende vilja att kontrollera kvinnan liksom hans tendens att för-

minska eller till och med osynliggöra våldet.  

 

 

Figur 1: Harley jagar Jokern 

 

1) I Batman: Harley Quinn (2015) är Harley i full färd med att jaga reda på Jokern som 

tidigare i numret försökt att döda henne genom att låsa in och skicka iväg henne i en raket. 

Då de springer igenom den kärlekstunnel som tidigare varit deras gömställe utropar Jokern 

att Harley är en galen brud som beskyller honom för deras relationsproblem (Dini 2015: 48, 

49). 
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2) Inspirerad av Jokerns tidigare planritningar och skisser så lyckas Harley, i slutet av Bat-

man: Mad Love, fånga in Batman och hänga upp honom ovanför en stor vattentank med 

pirayor. Jokern anländer ursinnig och då Harley inte förstår varför så säger Jokern att Har-

ley inte har rätt att lägga sig i hans angelägenheter med Batman. Därefter slår han henne så 

hårt att hon faller ut genom ett fönster (Dini & Timm 2015: 59-61). Berättelsen avslutas 

med att Harley, som överlevt fallet från fönstret, blir inlagd på Arkham Asylum där hon 

finner en ros med texten "Feel Better Soon. - J.” från Jokern (Dini & Timm 2015: 72). 

 

3) I det artonde numret av Batman & Robin Adventures (1997) har Harley lyckats spänna 

upp Batman på kulan av en lingrävare med en gigantisk paj under. Tanken är att döda Bat-

man med en "fatal pie in the face" (Templeton [ISSUE18] 1997: 16) men Jokern visar 

starkt sitt missnöje. Efter att Jokern skällt ut Harley till den grad att hon gråtandes springer 

iväg så upptäcker han att hon tagit med sig nyckeln till den maskin Batman är fastspänd på. 

Besvärad börjar Jokern ropa efter Harley att komma tillbaka med nyckeln samtidigt som 

han säger att han är ledsen (Templeton [ISSUE18] 1997:17). 

 

4) Avslutningsvis tar Harley i första numret av Harley Quinn (2000) kontroll över ett av 

Jokerns uppkommande planer för ett nöjesfält då han tidigare i numret blivit skadad. Detta 

gör med tiden att han blir arg och försöker döda Harley (Kesel [ISSUE1] 2000: 24, 25 31) 

som visar sig vara förklädda Poison Ivy
14

. Då Harley dyker upp och Jokern misslyckas att 

skjuta henne ber han om ursäkt varav Harley strax därefter slungar in honom i en vägg 

(Kesel [ISSUE1] 2000: 35, 38). 

 

I teoriavsnittet beskrivs hur våldsutövande män tenderar att förminska våldet mot sin part-

ner. Detta kan ske på så vis att de förnekar att våldet någonsin inträffat liksom att de kan 

förminska det som faktiskt hände eller till och med beskylla kvinnan för våldet (Scottish 

Women's Aid 2008). Det som utifrån det psykologiska perspektivet är intressant gällande 

dessa fyra avsnitt är hur Jokern, efter att på något sätt utövat våld mot Harley tenderar att 

förminska våldet eller osynliggöra det. Detta kommer till uttryck genom hans sätt att han-

tera Harley efter att han våldfört sig på henne. Detta vare sig våldet varit fysiskt eller psy-

kiskt. I första exemplet har Jokern exempelvis tidigare i samma bok försökt att döda Har-

                                                   
14 Poison Ivy även känd som Lillian Rose eller Pamela Isley, är en kriminell kvinna med övernaturliga krafter (Greenber-

ger 2008: 295, 296)  
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ley. Då hon söker hämnd förminskar han det våld som han utsatt henne för genom att be-

klaga sig över att hon beskyller honom för deras relationsproblem. Han lägger således ing-

en vikt vid våldets konsekvenser utan ser det som hennes problem att han våldför sig. 

 

I det andra exemplet blir Harley slagen så hårt att hon faller fem våningar från den byggnad 

karaktärerna befann sig i (Dini & Timm 2015: 61). Det kan tänkas vara ett för många död-

ligt fall som hon överlever. Rosen som Jokern skickar till henne kan betraktas som för-

minskande då han precis som ovan inte visar någon tanke eller ånger över våldets konse-

kvenser. Det kan tänkas att Jokern lika gärna kunde skickat rosen och meddelandet till Har-

ley efter att hon opererat bort halsmandlarna.  

 

Det tredje och fjärde exemplet liknar varandra på så sätt att Jokern ber om ursäkt då han av 

någon anledning känner sig klämd i eller vill få sin vilja igenom i situationen. I det tredje 

exemplet sker detta då han märker att Harley tagit nycklarna ur maskinen. Han kan således 

inte göra något åt Batman som hänger fast strax ovanför honom. Det är tydligt i serietid-

ningen att han ropar efter Harley för att han vill åt nyckeln och inte för att han ångrar sitt 

beteende. I det fjärde exemplet dyker Harley upp efter att Jokern trott att han dödat henne. 

Då han försöker skjuta henne och det visar sig att ammunitionen är slut så ber han istället 

direkt om ursäkt. Han reflekterar alltså inte över våldet som han utövar på så sätt att det 

förstör andras liv och välmående. Han utövar våldet i ena stunden för att då det passar för-

minska det som hänt. 

 

Sammanfattningsvis är det våld som skildras ovan mellan Jokern och Harley ständigt åter-

kommande i serietidningarna och böckerna. Detta gäller främst Jokerns våld mot Harley. 

Av de tillfällen i böckerna som Harley utövar våld mot Jokern är främst då han tidigare 

utövat våld mot eller till och med försökt att döda henne (Dini 2015: 27-30, 42-43, 49; 

Kesel [ISSUE1] 2000: 24,25, 31, 35-38) där våldet främst betraktas som fysiskt. Vidare så 

kan våldet och förminskandet av våldet betraktas som Jokerns sätt att kontrollera Harley. 

Jokern utövar våld i ena stunden för att då det passar honom låtsas om att det han gjort inte 

är så farligt eller till och med beskylla Harley för det som hänt. 
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4.1.1 Barndom och trauman 

Ingen är säker på hur Jokern kom att bli den han är, lik-

som att ingen vet vem han var innan han blev Jokern. 

Bland berättelserna som rör Jokerns potentiella ursprung 

är däremot Batman The Killing Joke (1988) av Alan Mo-

ore och Brian Bolland bland de mest beryktade. I berät-

telsen tvingas en man som kan kallas för Jack att bryta 

sig in i den fabrik han tidigare arbetat på efter en miss-

lyckad karriär som komiker. Under dagen för inbrottet 

kontaktar polisen Jack och berättar att hans fru dött i en 

olycka. Förkrossad försöker han backa ur planen för in-

brottet men de han tänkt begå inbrottet med tvingar ho-

nom att genomföra planen. Väl på fabriken blir Jack 

iklädd en märklig kostym med en röd tub liknande hjälm. 

Han konfronteras av Batman som skrämmer honom så pass att han hoppar ned i en trumma 

med kemikalier och spolas ut ur fabriken. Väl ute kastar han av sig hjälmen och speglar sig 

i vattnet. Hans hud är nu vit, hans hår grönt och hans läppar blodröda. Han har blivit Jokern 

(Moore & Bolland 1988). 

 

De psykologiska perspektiv som fokuserar på uppväxt och trauman kan utifrån ovanstående 

berättelse tänkas betydande för att förstå hur Jokern kommit att bli den han är. I och med 

sin svåra ekonomiska situation, fruns bortgång och konfrontationen med Batman går Jokern 

in i ett trauma han inte kan ta sig ut ifrån. Han har i och med detta tragiska händelseförlopp 

tappat kontrollen. Han påpekar detta själv då han på ett nöjesfält jagas av Batman och ut-

brister: "(...) All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how 

far the world is from where I am. Just one bad day." (Moore & Bolland 1988). 

 

Det kan tänkas dramatiskt att en dag av fruktansvärda händelser skall ha fört Jack eller Jo-

kern in i denna färgstarka roll. Detta speciellt med tanke på de flertalet karaktärer i Batman 

som också tvingat sig igenom diverse traumatiska händelser. Det som kom att leda Bruce 

Wayne till att bli Batman är exempelvis den tragiska händelse som skedde under en kväll 

då Bruce var åtta år gammal. Påväg hem från bion med sina föräldrar blir Martha och Tho-

mas Wayne rånade och dödade på öppen gata mitt framför Bruce ögon (Miller & Mazzuc-

Figur 2: Jokern i kemikalierna 
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chelli 2005: 21). Detta ledde visserligen Bruce till att en dag bli Batman men det kan tänkas 

att Bruce traumatiska upplevelse inte hade samma effekt på honom då han inte kom att bli 

som Jokern. Detta då Batman representerar lag och ordning medan Jokern i sin tur repre-

senterar kaos (Greenberger 2008: 194). 

 

En tanke är att Jokerns trauma ligger djupare än en dags händelseförlopp. I Batman: Mad 

Love (2015) blir Harley Quinn inlåst i ett rum med hyenorna Bud och Lou efter ett bråk 

med Jokern och tänker tillbaka på tiden då hon var hans psykiatriker på Arkham Asylum. 

Under deras första session tillsammans börjar Jokern att berätta om sin far. Fadern skall ha 

varit en mycket våldsam person som utifrån Jokern endast varit lycklig vid ett tillfälle under 

Jokerns uppväxt: då de gick på en cirkus tillsammans. Viljan att se sin fader glad gjorde 

därefter att Jokern försökte skämta med honom, något som slutade med en bruten näsa och 

några nätter på sjukhuset (Dini & Timm 2015: 33-36). 

 

Det råder dock tveksamheter om denna historia är sann. Detta då Batman påpekar till Har-

ley Quinn att Jokern berättat liknande berättelser tidigare men med varierande detaljer (Dini 

& Timm 2015: 53-54). Men om vi vågar anta att det finns en viss sanning i det Jokern be-

rättar så kan både våldet och de humoristiska attributen kopplas till hans barndom. Både 

våldet och komedin kan betraktas som ett inlärt beteende där dessa blir en form av kontroll 

liksom ett sätt att hantera våldet. I Batman nummer 23.1 (2013) ges en annan potentiell 

återblick i Jokerns förflutna. Som barn skall hans faster eller moster Eunice ha dragit fram 

Jokern ur hans gömställe, släpat honom till köksbordet och skrubbat hans ansikte med 

blekmedel (Kubert [ISSUE23.1] 2013: 3-4). Utifrån dessa berättelser kan det tänkas att de 

trauman Jokern genomgått under perioder i livet gjort att han blivit den våldsamma person 

som han är. Detta antingen som ett inlärt beteende eller som konsekvens av psykisk ohälsa. 

Det är dock tydligt att serietidningarna och böckerna lägger större vikt vid detta perspektiv 

än det första perspektivet angående mannens inneboende vilja att kontrollera kvinnan lik-

som hans tendens att osynliggöra våldet. Detta då den traumatiska barndomen eller den 

fruktansvärda dagen för inbrottet porträtteras som en del av berättelsen medan kopplingarna 

till föregående perspektiv är mer subtila. 
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4.1.2 Psykopaten 

 

 Jokerns fall i kemikalietrumman har fått stor accep-

tans inom Batman och dess relaterade serietidningar 

samt böcker såsom Suicide Squad. Det är genom 

fallet ned i kemikalierna som Jokern skall ha fått sitt 

gröna hår, sin vita hy och sina röda läppar. De ke-

mikalier som ändrat hans utseende spelar på den 

hybrid Gottzén (2015) syftar till i förhållande till 

Foucault. Den skrämmande hybrid som Foucault 

talade om var utifrån Gottzén en person som gick 

bortom det som uppfattas som mänskligt. Det kunde 

vara en kombination av ett djur och en människa 

eller en oklarhet om människan i fråga var man eller 

kvinna. Det typiska för hybriden var att den skulle 

bryta mot det som betraktas som normalt (Gottzén 

2015: 15). Jokern kan utifrån detta betraktas som en 

typ av hybrid. Hans permanent gröna hår, vita hy 

och röda läppar skiljer honom från det normativa, 

det normala. Detta bryter till viss del mot det psy-

kiskt sjuka monster Gottzén talar om, vilken uppfattas som en alldaglig man, men som då 

tillfälle ges uttrycker sitt patologiska tillstånd genom brottsliga aktiviteter (Gottzén 2015: 

10, 16). Jokern kan inte undkomma sitt utseende vilket således gör att han inte betraktas 

som alldaglig. 

 

Jokern kan också betraktas som en person med psykisk ohälsa. Som nämnt i teoriavsnittet 

har dock denna teori blivit kritiserad eftersom den inte förklarar varför män som utövar 

våld mot sina partners i det privata inte tenderar att utöva våld mot människor i allmänhet 

(Scottish Women's Aid 2008: 2). Som nämnt tidigare i analysen är Harley Quinn och Bat-

man två karaktärer som på olika sätt står i centrum för Jokerns våld. Men de är inte de enda 

karaktärerna han våldför sig på. I Batman: Harley Quinn dödar Jokern en av sina medhjäl-

pare då han tycker att medhjälparen pratar för mycket (Dini 2015: 38). I fjortonde numret 

Figur 3: Jokern 
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av Suicide Squad förgiftar Jokern karaktärer som Amanda Waller
15

, Captain Boomerang
16

 

med flera för att få kontakt med Harley (Glass [ISSUE14] 2012: 4-5). Samt i tjugotredje 

numret av Gotham City Sirens gör Jokern dödandet av anställda på Arkham Asylum till en 

lek (Calloway [ISSUE23] 2011: 8, 16) för att bara nämna några exempel. Jokern bryter 

således mot att våldet endast skulle vara något som riktas mot hans partner i det privata. 

Utifrån dessa exempel kan det således tänkas att Jokerns allmänt våldsamma beteende be-

kräftar bilden av att han skulle kunna vara psykiskt sjuk. 

 

Vidare så är Jokerns psykopati ett återkommande ämne i serietidningarna och böckerna. 

Harley nämner bland annat i Batman: Harley Quinn "I found the Jokers psyche disturbing. 

His dementia alarming. And his charm irresistible!" (Dini 2015: 10). I Mad Love uttrycker 

hon även [I fell] "hopelessly in love with a murderous psychopathic clown!" (Dini & Timm 

2015: 26) Harley är dock inte den enda som kommenterar Jokerns psyke. I Mad Love ut-

trycker även Joan Leland att de intagna på Arkham Asylum är "hard-core psychotics" (Dini 

& Timm 2015: 29) varav Harleen går fram till Jokern. I femtonde numret av Suicide Squad 

(2012) uttrycker en man till Amanda Waller att "the guy [Jokern] is a class-one lunatic" 

(Glass [ISSUE15] 2012: 7). 

 

Utifrån detta konstrueras Jokern således inte endast som hybrid, hans beteende liksom 

andra karaktärers sätt att tala om honom framställer honom som en psykiskt sjuk galning. 

 

4.1.3 Sammanfattning av psykologiska analysen 

Jokern konstrueras som en patologisk person vars psykiska tillstånd kan ha sin orsak i den 

händelse då han föll ned i kemikalietrumman eller som resultat av barndomen. Han tenderar 

att kontrollera Harley genom att våldföra sig på henne för att då det passar förminska vål-

det. I förhållande till den 'verkliga våldsutövaren' kan Jokern utifrån det psykologiska per-

spektivet betraktas som en extrem variant av våldsutövare. Detta exempelvis då han inte 

endast utövar våld mot sin partner utan även andra i sin omgivning. 

 

  

                                                   
15 Ledare för Task Force X / Suicide Squad (Greenberger 2008: 365) 
16Kriminell, finns bla. inom Suicide Squad (Greenberger 2008: 77) 
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4.2 Det könsmaktsteoretiska perspektivet 

Nedan följer den könsmaktsteoretiska analysen, som även den utgörs av tre teman. Dessa är 

1) föreställningar om könsroller mellan mannen och kvinnan, 2) mannens isolering och 

begränsning av kvinnan i förhållande till omgivningen, och 3) patriarkatets eller köns-

maktsordningens roll och funktion i relationen. 

4.2.1 Att vara 'rätt' partner 

I teorikapitlet beskrivs bland annat hur våldsutövande män tenderar att ha starka åsikter 

kring manligt och kvinnligt samt hur dessa könsroller skall förhålla sig till varandra (Lund-

gren 2012: 20-21). Detta är även fallet för Jokern och hans förhållande till Harley Quinn. 

Det kan tänkas att Harley vill ha ett jämställt förhållande med Jokern som inkluderar närhet 

och ömhet utan att paret behöver lämna sin kriminella sida (Conner & Palmiotti 2014: 16; 

Dini 2015: 21; Dini & Timm 2015: 44, 57). Det kan dock tänkas att denna typ av förhål-

lande inte överensstämmer med det förhållande Jokern vill ha med Harley. 

 

 

Figur 4: TV-skärm i raketen 

 

Som Jokern uttrycker i bilden ovan från Batman: Harley Quinn (2015) så är han miss-

nöjd med hur förhållandet mellan han och Harley har utvecklats. Han beskriver sina känslor 

för Harley som upprörande och förvirrande. Det värsta är dessutom att Harley, enligt Jo-

kern, distraherar honom från de (kriminella) möjligheter han fått i Gotham. Som i sin tur 

leder till att han försöker döda henne (Dini 2015: 15, 18, 28-29). Eftersom det är känslorna 

för Harley som Jokern problematiserar kan det tänkas att det är det emotionella förhållandet 

till Harley som Jokern distanserar sig ifrån. Jokern ser dock ett värde i Harley bortom det 

emotionella (Kesel [ISSUE1] 2000: 14). Detta blir tydligt då Jokern i Harley Quinn (2000) 
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uttrycker: "I mean, Harley has her uses-- running and fetching and getting me out of 

mineshafts, like a good lassie -- (...)" (Kesel [ISSUE1] 2000: 14) 

 

Förhållandet som Jokern eftersträvar med Harley kan alltså tänkas vara ett förhållande där 

Harley betraktas som en personlig medhjälpare som förväntas plocka upp (efter) Jokern då 

han hamnat i trubbel. Detta är något som Harley också gjort vid flertalet tillfällen: Hon har 

hjälpt Jokern rymma från mentalsjukhuset Arkham (Dini 2015: 11; Dini & Timm 2015: 41-

43; Glass [ISSUE7] 2012: 8; Kesel [ISSUE1] 2000: 6). Hon har tagit hand om honom då 

han varit skadad (Dini & Timm 2015: 43; Kesel [ISSUE1] 2000: 10) liksom att hon hjälpt 

honom att genomföra diverse planer mot både Batman och andra karaktärer i Gotham 

(Carlton [ISSUE570] 2013: 20; Dini 2015: 21. Dini & Timm 2015: 12-15). 

 

När Harley gör vad Jokern förväntar sig att hon skall göra så är Jokern nöjd. En av dessa 

förväntningar kommer bland annat till uttryck i det tjugotredje numret av Gotham City Si-

rens (2011) där Harley startat ett uppror på Arkham och befriat Jokern från hans cell. Spän-

nande med detta nummer är att Harley och Jokern kysser varandra samtidigt som de vand-

rar runt på Arkham tillsammans, med Harley fastkrokad i Jokerns arm (Calloway [IS-

SUE23] 2011: 6-8). Det finns en emotionell närhet mellan dem som Jokern annars tenderar 

att distansera sig ifrån (Dini 2015: 28-29; Dini & Timm 2015: 25-26; Kesel [ISSUE1] 

2000: 20). Harley kan alltså tänkas få emotionell närhet då hon gör vad som förväntas av 

henne. I teorikapitlet beskrivs hur våldsutövande män tenderar att ha föreställningar om hur 

deras partner skall vara och bete sig. Dessutom är våld i nära relationer en målinriktad stra-

tegi där våldsutövaren tenderar att pendla mellan våld och värme (Lundgren 1992: 233-

234). Det kan tänkas att Jokern utifrån detta använder våld men också värme som en form 

av strategi där han belönar Harley genom att visa närhet då hon är den partner som Jokern 

förväntar sig att hon skall vara. På samma sätt kan det tänkas att Jokern bestraffar henne då 

hon inte gör vad som förväntas av henne. 
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Figur 5: Måndag, onsdag och fredag 

 

I första numret av Harley Quinn (2000) blir Jokern skadad i samband med att Harley be-

friar honom från Arkham. Som följd av detta vill Jokern att Harley ska genomföra en av 

hans planer på ett nöjesfält. Detta då det finns en karusell uppkallad efter Jokern som han 

vill förstöra (Kesel [ISSUE1] 2000: 10, 21). 

 

Jokern och hans två medhjälpare Buster och Lewis är på måndagen väldigt hånande och 

nedvärderande mot Harley. Detta kommer till uttryck i bilderna ovan, där rutan längst åt 

vänster föreställer måndagen, därefter onsdagen och slutligen fredagen. På onsdagen har 

Buster och Lewis fått upp ögonen för Harley där en av dem påpekar till Jokern hur tuff hon 

är. På fredagen berättar en av männen att de tänkt avsluta arbetet på karusellen under kväl-

len. De kan dock inte berätta vad de ska göra för Jokern eftersom att Harley vill göra det till 

en överraskning. Jokern som nu tappat humöret ställer sig upp samtidigt som han utropar 

att det inte är kul längre. Han vill döda Harley Quinn (Kesel [ISSUE1] 2000: 24-25). 

 

Våldsutövande män tenderar att ha föreställningar om hur deras partner skall vara och bete 

sig. Att vara kvinna kopplas då ofta till en underordnad roll medan mannen kopplas till att 

vara den överordnade i relationen (Lundgren 2012: 20-21). Även Jokern lägger vikt vid att 

vara den överordnade i relationen med Harley. Detta synliggörs i exemplet ovan då Buster 

och Lewis attityd mot Harley förändras från ett negativt och nedlåtande till ett positivt be-

römmande. Detta då det kan tänkas att männens förändrade attityd ökar Harleys status i 

gruppen. Vidare är det tänkbart att Jokern ser detta som ett brott mot den underordnade roll 

han förväntar av Harley. Bestraffningen blir att han senare i samma nummer försöker döda 

henne (Kesel [ISSUE1] 2000: 31, 35). 
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Precis som verkliga våldsutövare har Jokern bestämda uppfattningar om hur hans partner 

ska vara. Då Harley uppfyller den roll som förväntas av henne så belönas hon med värme 

och närhet. Då hon bryter mot detta så bestraffas hon istället med våld eller i värsta fall 

mordförsök. En möjlig slutsats av detta är alltså att Jokern använder sig av målinriktade 

strategier där han försöker styra sin partners beteende genom att pendla mellan värme och 

våld. Precis som verklighetens våldsutövande män. 
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4.2.2 De andra 

Tidigare i analysen skrev jag utifrån ett psykologiskt perspektiv om hur Jokern inte endast 

utövar våld mot Harley Quinn utan också mot andra karaktärer såsom Batman, Jim Gordon 

och diverse medhjälpare (Dini & Timm 2015: 13, 68, 69; Glass [ISSUE14] 2012: 4, 5; 

Kesel [ISSUE1] 2000: 14, 15). Nedan kommer jag att undersöka det våld som Joker utövar 

mot Harley men i ett bredare perspektiv än den köns-

maktsteoretiska analysens tidigare del. Jag kommer 

nämligen undersöka deras relation i förhållande till 

andra karaktärer i serietidningarna och böckerna. Först 

utifrån då Harley och Jokern är i ett förhållande med 

varandra och därefter utifrån de perioder då de inte är i 

ett förhållande. 

 

I andra delen av Detective Comics: The Code (Carlton 

[ISSUE737] 1999) tar Jokern en promenad till Harleys 

bostad för att se en av sina anhängare göra närmanden 

på Harley som avvisar dessa (Carlton [ISSUE737] 

1999: 12-13). Varken Harley eller den så kallade 

Cartoon boy vet att Jokern ser dem. Förbannad erbju-

der sig Jokern strax efter händelsen att visa Cartoon 

boy, också känd som Josh (Carlton [ISSUE570] 2013: 

6) hur man blandar ihop explosiva medel. Josh tackar 

ja och blir kort därefter dödad då Jokern spränger ho-

nom i luften (Carlton [ISSUE737] 1999: 15, 20-21). I 

första numret av Harley Quinn (Kesel [ISSUE1] 

2000) nämner Jokern till sina anhängare, strax efter att 

Harley lämnat rummet, att Harley har sina använd-

ningsområden. En av de nya anhängarna utbrister, 

samtidigt som de äldre anhängarna eller medhjälparna 

försöker tysta honom: ”I get it! Playing that babe for 

what she’s worth – That’s sweet, Joker! We’ll have a 

great time” (Kesel [ISSUE1] 2000: 14). Jokern vänder 

sig om och tittar på den nya mannen. ””We,” kemo 
Figur 6: Et tu Cartoon boy 
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sabe? Harley is mine and only mine, you upstanding straight man! Anyone else even think-

ing about taking advantage of her… […] It isn’t funny!”(Kesel [ISSUE1] 2000: 14). 

 

I de två exempel som tagits upp riktar Jokern våldet mot de män som på något sätt kliver in 

i relationen mellan Jokern och Harley. Båda dessa män blir utsatta för fysiskt våld liksom 

att de kort efter deras, enligt Jokern, övertramp, möter sin död (Carlton [ISSUE737] 1999: 

20-21; Kesel [ISSUE1] 2000: 14, 15). Inom teorin beskrivs hur mannen kontrollerar kvin-

nans livsutrymme genom att stegvis isolera henne från andra människor. Detta kan ske fy-

siskt på så sätt att kvinnan endast får umgås med de personer som blivit godkända av 

våldsutövaren men också mentalt på så sätt att andra inte släpps in i hemmet och relationen. 

Detta exempelvis på så sätt att familjeangelägenheter såsom våldet enligt mannen skall 

stanna inom familjen (Lundgren 2012: 53). 

 

Utifrån teorin kan det tänkas att de två nämnda männen enligt Jokern gör intrång på förhål-

landet mellan honom och Harley. Jokerns sätt att hantera detta blir således att döda männen 

så att de inte längre kan göra intrång på relationen. Männen kan alltså utifrån teorin betrak-

tas som icke-godkända att ha kontakt med Harley. Spännande är dock att det finns en åter-

kommande karaktär i Harleys liv som upprepade gånger påpekar för Harley att Jokern end-

ast använder henne för sitt nöje och att det våld han utsätter Harley för är misshandel (Cal-

loway [ISSUE23] 2011: 19; Calloway [ISSUE24] 2011: 6; Kesel [ISSUE1] 2000: 29). 

Denna karaktär är Posion Ivy. Det som är spännande är att Jokern inte våldför sig på henne 

i den bemärkelse han gjort med de två män jag tagit upp tidigare. 

 

I det tjugotredje numret av Gotham City Sirens (Calloway [ISSUE23] 2011) då Harley be-

friat Jokern från sin cell på Arkham Asylum dyker Poison Ivy upp för att få ut Harley ur 

mentalsjukhuset innan Batman anländer. Hon säger till Harley att Jokern endast använder 

henne och att han egentligen inte älskar henne men Harley vägrar lyssna. I nästföljande 

nummer hjälper Harley Jokern att slå ned Poison Ivy innan de flyr tillsammans (Calloway 

[ISSUE24] 2011: 8). Eftersom Poison Ivy är den karaktär som belyser Jokerns våld och på 

så sätt lägger sig i förhållandet mellan honom och Harley Quinn, kan det vara intressant att 

undersöka varför hon inte utsätts för samma våld som de män jag nämnt tidigare. En tanke 

kan vara att hon inte upplevs som ett hot mot Jokern. En återkommande föreställning hos 

våldsutövande män är att de ser sig själva som överordnade och kvinnor som underordnade. 

En rimlig tanke utifrån detta kan vara att Ivy, som är kvinna, inte hotar Jokerns maskulini-
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tet. Det gör dock de män som närmar sig Harley vilket gör att Ivy inte får samma bemö-

tande som männen.  

 

Jokerns sätt att hantera utomstående personer i relation till honom själv och Harley riktas 

också mot hans partner. Detta blir kanske extra tydligt under de perioder som Harley och 

Jokern inte betraktas som ett par, i alla fall utifrån Harley. 

 

 

Figur 7: Jokern och Harley i gräset 

 

I det fjortonde numret av Suicide Squad (Glass [ISSUE14] 2012) tar Jokern kontakt med 

Harley efter att ha varit borta under en längre tid. Detta sker i samband med att Harley är på 

begravningen för den man hon tidigare haft en relation med. Jokern och Harley ligger på 

gräsmattan strax intill kistan som ännu inte hamnat i jorden. Jokern håller ett rakblad i Har-

leys mun så att hon inte kan tala. Han berättar att han saknat henne och att han haft koll på 

henne fastän han varit frånvarande. Jokern som är missnöjd uttrycker att Harley ”got 

naughty with a guy who wears hai karate for men!  (…) And someone has to pay for that.” 

(Glass [ISSUE14] 2012: 8-9). I nästföljande nummer är Harley och Jokern ensamma i den 

fabrik som kan ha varit den plats vars kemikalietrumma kom att förändra hans utseende 

(Glass [ISSUE15] 2012: 3, 5, 8). Då Jokern sparkar Harley i magen så att hon faller ihop på 

golvet uttrycker han följande om henne: ”…But see, I’m very possessive. I don’t like to 

share my toys!” (Glass 2012 [ISSUE15]: 16). 

 

Återkommande utifrån ett könsmaktsteoretiskt perspektiv är att kvinnan endast får umgås 

med de personer som blivit godkända av våldsutövaren. Detta gäller även för Harley Quinn 

och hennes relation till Jokern. Det är rimligt att Jokern utifrån teorin och ovanstående hän-
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delseförlopp ser Harley som sin partner och till och med sin egendom även då de inte är i 

ett förhållande med varandra.  

 

En möjlig tanke utifrån detta är att även om Harley har en viss rörelsefrihet så är hon beva-

kad av Jokern. Handlar hon fel och går bortom det Jokern betraktar som tillåtet, exempelvis 

att ingå en relation med en annan man, så bestraffas hon då Jokern väl tar kontakt med 

henne igen. Harleys livsutrymme är alltså mer begränsat än vad det vid första anblick tycks 

vara. Hon är isolerad på så sätt att Jokern trots sin frånvaro avgör vem som får vara en del 

av Harleys liv och inte.  
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4.2.3 Makten och patriarkatet 

Nedan presenteras sista delen av analyskapitlet där jag undersöker patriarkatets eller köns-

maktsordningens inflytande i förhållande till Jokern och hans relation med Harley. 

 

 

Figur 8: Harleens första samtal med Jokern 

Då Harley eller Harleen fortfarande arbetade som psykiatriker på Arkham Asylum avvisade 

hon Jokerns psykos. Slagen av hans far, det faktum att hans mor ska ha lämnat honom och 

hans så kallade olycka
17

 betraktas utifrån Harleen som falska byggstenar till hans mordiska 

sinne. Harleen påpekade även behovet av kontroll hos Jokern. Detta då hon menar att Jo-

kern skapar kaos därför att han på så sätt är punkten för kontroll I kaoset (Glass [ISSUE6] 

2012: 10-11). Harleen fångar en bra bild av detta då hon uttrycker; ”Hiding behind your 

madness is control. The way I see it you’re just a control freak with a sense of humor” 

(Glass [ISSUE6] 2012: 11) Under ett av deras senare möten på Arkham berättar Jokern ett 

skämt som Harleen till viss del avvisar. Hon menar på att det är hans sätt att få uppmärk-

samhet eller kanske till och med ett sätt att berätta sanningen utan att egentligen säga san-

ningen. Jokern säger i sin tur att hans skämt kan kopplas till makt. "Make 'em laugh, you 

have a piece of them" (Glass [ISSUE6] 2012: 17) Harleen avbryter honom men låter han 

sedan fortsätta tala; "If you have a piece of them, you have power over them. Then you can 

bend them to your will" (Glass 2012: 18). Det könsmaktsteoretiska perspektivet fokuserar 

till skillnad från det psykologiska perspektivets individperspektiv på sociala och struktu-

rella förklaringar till mäns våld mot kvinnor. I teorin beskrivs hur makt inte endast kommer 

till uttryck genom våldet utan att makten existerar på alla samhällsområden såsom politiskt, 

strukturellt och ideologiskt.  

                                                   
17 Det kan tänkas att Harleen refererar till Jokerns fall i kemikalierna då detta är återkommande i serien (Dini & Timm 

2015: 37; Glass [ISSUE7] 2012: 14; Glass [ISSUE15] 2012: 10; Moore & Bolland 1988). 



   
 

33 

 

En tolkning är att Jokern utifrån det könsmaktsteoretiska perspektivet drar fördel av patri-

arkatet på ett ideologiskt plan. Gottzén menar på att våldsutövande män tenderar att betrak-

tas som psykiskt sjuka vilket på så sätt gör dem avvikande från andra män. En rimlig tanke 

är att Jokern drar fördel av dessa föreställningar och formar en bild av sig själv som psy-

kiskt instabil vilket försvarar både hans och andra mäns patriarkala maktposition i övrigt. 

Detta då det utifrån nämnda föreställningar inte är patriarkatet utan den individuella vålds-

utövaren som betraktas som problemet. Det är alltså genom att framställa sig som psykiskt 

sjuk som Jokern försvarar sin patriarkala maktposition. Detta förstärkas av följande citat då 

Harley långt senare går runt i en byggnad som tidigare varit en av hennes och Jokerns göm-

ställen och tänker; "(...) And here I'd see the real Mr. J. Not the clown he wants the world to 

see... But the man I fell crazy in love with..." (Glass [ISSUE6] 2012: 11) 

 

Gottzén menar att den psykiskt sjuka skiljer sig från tidigare föreställningar om monster 

såsom hybriden på så sätt att denna betraktas som normal för att då det passar  släpper lös 

sitt psykiskt sjuka beteende (Gottzén 2015: 15-16). Detta syftar exempelvis till att familje-

fäder som betraktas som normala av allmänheten innanför hemmets stängda dörrar utövar 

våld mot sin partner. Det kan tänkas att Jokern skiljer sig från detta på så sätt att hans så 

kallade psykiskt sjuka beteende ofta riktas utåt mot allmänheten och att, som Harley påpe-

kar, hans sida bortom clownen får utrymme inom det privata. Det kan tänkas att Jokern 

utifrån ett könsmaktsteoretiskt perspektiv inte är psykiskt sjuk. Precis som verklighetens 

våldsutövande män är våldet resultatet av en målinriktad strategi där Jokern använder före-

ställningar om våldsutövande män till sin fördel som försvar av sin patriarkala maktposition 

liksom hans våldsutövning. 

4.2.4 Sammanfattning av könsmaktsteoretiska analysen 

Våldet ses som en målinriktad strategi där Jokern använder föreställningar om galenskap 

till sin patriarkala fördel. Jokern är inte patologisk utan betraktas utifrån detta perspektiv 

som en man med kontroll. Han har bestämda uppfattningar om sig själv och hur hans part-

ner Harley Quinn ska förhålla sig till dessa. Han kontrollerar Harley genom att pendla mel-

lan värme och våld. Han begränsar dessutom hennes livsutrymme efter vad han anser vara 

passande. På samma sätt som 'verklighetens män' gör Jokern våldet till en målinriktad stra-

tegi som begränsar hans partners livsutrymme. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Nedan följer en slutlig analys som baseras på analysen och resultaten i föregående analys-

kapitel. I denna del applicerar jag det diskursiva perspektivet för att undersöka vilka per-

spektiv som får utrymme i texten i kampen om meningsskapandet. Detta kan återkopplas 

till uppsatsens forskningsfråga om vilka likheter och skillnader som framträder i analysen 

av Batman när psykologin eller genusvetenskapen används. Liksom hur dessa får ta ut-

rymme i kampen om meningsskapandet samt om finns någon koppling mellan den fiktion-

ella paradigmen Batman och "verkligheten"?   

 

5.1 Förklaringsmodellernas likheter 

De psykologiska och könsmaktsteoretiska förklaringsmodellerna har vissa likheter med 

varandra. Båda förklaringsmodellerna lägger vikt vid mannens behov av att kontrollera 

kvinnan (Scottish Women's Aid 2008). Båda förklaringsmodellerna betonar också en över 

och underordning mellan våldsutövaren Jokern och den våldsutsatta Harley. Detta exem-

pelvis då Jokern utifrån ett psykologiskt perspektiv betraktar sig som överordnad utifrån 

biologiska termer. Eller utifrån könsmaktsteoretiskt perspektiv där Jokern betraktar sig som 

överordnad utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt samt hur de ska förhålla sig till 

varadra. 

 

En tanke är att perspektiven har likheter på ett ytligt plan men att de skiljer sig åt på det 

djupare planet. Även om båda förklaringsmodellerna lägger vikt vid kontroll så har de ex-

empelvis två olika utgångspunkter till varför mannen vill kontrollera sin partner. Psykolo-

gin lägger i det närmaste vikt vid biologiska förklaringar medan det könsmaktsteoretiska 

perspektivet lägger vikt vid strukturella och sociala förklaringar såsom patriarkatet. 

 

5.2 Förklaringsmodellernas skillnader 

De två teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats skiljer sig på så sätt att Jokern utifrån 

det psykologiska perspektivet kan förstås som en patologisk individ. Antingen som orsak 

av traumatiska upplevelser eller som resultatet av ett inlärt beteende i barndomen. Till 

skillnad från det könsmaktsteoretiska perspektivet som lägger vikten vid maktstrukturer där 

Jokerns våld istället kan tänkas förklaras som det yttersta uttrycket för patriarkatet. 
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En tanke är att psykologin tenderar att förklara våldets orsaker utifrån ett individperspektiv 

men inte nödvändigtvis i förhållande till individen som utövar våldet. De tre psykologiska 

perspektiv som denna uppsats lagt vikt vid: 1) Mannens inneboende vilja att kontrollera 

kvinnan liksom hans tendens att förminska våldet. 2) Hans våldsutövande som resultat av 

trauma eller inlärt beteende. Samt 3) våldet som resultat av patologiska orsaker flyttas ofta 

bortom mannen. Gällande mannens inneboende vilja och hans tendens att tysta ned våldet 

förklaras våldsutövandet utifrån biologiska termer. Gällande trauma eller barndomen flyttas 

våldets orsaker bortom mannen och förklaras utifrån hans barndom eller annan traumatisk 

händelse. Avslutningsvis förklaras det patologiska våldet utifrån hans mentala ohälsa. Det 

är alltså inte direkt mannen utan omständigheter runt omkring eller omständigheter i biolo-

gin som gör honom till våldsman.  

 

Utifrån dessa perspektiv kan Jokerns våld förklaras som inneboende eller som resultatet av 

det han möjligen utsatts för i sin barndom. Patologin kan till och med förstärkas på så sätt 

att han inte endast utövar våld mot Harley Quinn utan mot flera i hans omgivning. Utifrån 

det könsmaktsteoretiska perspektivet förstås våldet istället som resultatet av patriarkatet där 

våldet betraktas som patriarkatets främsta uttryck. I förhållande till individen förklaras vål-

det som en medveten och målinriktad strategi. Jokern betraktas alltså med utgångspunkt i 

det könsmaktsteoretiska perspektivet inte som patologisk utan som en patriarkal man. 

 

5.3 Konstruktionen av våldsmannen 

Jag har analyserat femton serietidningar och böcker med totalt 456 sidor utifrån två veten-

skapliga perspektiv; det psykologiska och det könsmaktsteoretiska. Vid analysen utifrån 

den psykologiska förklaringsmodellen kunde Jokern betraktas som en patologisk individ 

vars mentala ohälsa kan ha sin orsak som följd av fallet i kemikalietrumman (Moore & Bol-

land 1988) eller som orsak av det våld han utsatts för i barndomen (Dini & Timm 2015: 33-

36; Kubert [ISSUE23.1] 2013: 4). Dessutom framkom att Jokern tenderar att kontrollera 

Harley genom våldet då han pendlar mellan att vara våldsam och förminska eller förneka 

ansvar för våldet. Jokern kan dessutom med hjälp av den psykologiska förklaringsmodellen 

betraktas som en extrem variant av våldsutövare. Detta då han dessutom kan betraktas som 

en hybrid som i sin extrema form inte endast utövar våld mot sin partner utan också mot 

andra i sin omgivning.  
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Utifrån den könsmaktsteoretiska analysen framkom en annan bild av Jokern. Våldet betrak-

tas som en målinriktad strategi där Jokern utnyttjar patologiska föreställningar till sin för-

del. Detta gör att hans patriarkala maktposition försvaras eftersom det är patologin och inte 

patriarkatet som betraktas som problemet. Han kontrollerar dessutom Harley genom att 

pendla mellan våld och värme. Han begränsar hennes livsutrymme efter det han anser pas-

sande. 

5.4 Kampen om meningsskapandet 

Vid genomgången och analysen av materialet framkom att den psykologiska förklarings-

modellen fått störst utrymme i materialet. Detta eftersom att 1) flertalet karaktärer inklusive 

Jokern själv talar om Jokern som en psykopat eller galning (Dini 2015: 10; Dini & Timm 

2015: 26, 29; Glass [ISSUE15] 2012: 7; Moore & Bolland 1988). 2) Traumat som uppstod 

då Jokern föll i kemikalierna är återkommande och betraktas som en viktig del av berättel-

sen (Dini & Timm 2015: 37; Glass [ISSUE7] 2012: 14; Glass [ISSUE15] 2012: 10; Moore 

& Bolland 1988). Dessutom så framställs Jokerns barndom som våldsam då han talar om 

eller tänker på den (Kubert [ISSUE23.1] 2013: 4). Samt 3) Jokern betraktas som en indivi-

duell patologisk hybrid som går bortom det mänskliga i både utseende och beteende (Mo-

ore & Bolland 1988). 

 

Den könsmaktsteoretiska förklaringsmodellen får inte lika stort utrymme som den psykolo-

giska förklaringsmodellen. Detta då de könsmaktsteoretiska förklaringarna som framkom-

mit i analysen oftast är mer subtila i berättandet. De tre tillfällen då detta perspektiv kan 

betraktas som synligast är 1) Då Harley avvisar Jokerns patologi (Glass [ISSUE6] 2012: 

10-11). 2) Då Poison Ivy säger att Jokern endast utnyttjar Harley (Calloway [ISSUE23] 

2011: 19; Calloway [ISSUE24] 2011: 6; Kesel [ISSUE1] 2000: 29). 3) Då Jokern uttryckli-

gen säger att Harley är hans leksak (Glass [ISSUE15] 2012: 16).  

 

Utifrån analysen av serietidningarna och böckerna så har det alltså framkommit att det finns 

en spänning mellan den könsmaktsteoretiska och psykologiska förklaringsmodellerna. Där 

det psykologiska perspektivet tar störst utrymme. Det skulle vara intressant att jämföra hur 

dessa förklaringsmodeller får utrymme ur historisk kontext. Detta speciellt med tanke på att 

Serrano (2006) med flera visat hur porträtteringen av karaktärer förändrats över tid (Dunne 

2006; Lavigne 2015; Serrano 2006). Är det i och med en ökad feministisk medvetenhet 
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könsmaktsperspektivet möjligen börjat få fotfäste i serietidningarna eller har det alltid fun-

nits där? Detta är ett intressant område för fortsatt forskning. 

5.5 Verklighetsförankringen 

Flera forskare påpekar att det finns en inarbetad samhällsbild av att våldsamma män är psy-

kiskt sjuka eller socialt inkompetenta (Lundgren 2012 & 1992; Walby 1990). Detta gäller 

även den svenska samhällsbilden (Lundgren 2012: 74-75). Det kan tänkas att den psykolo-

giska förklaringsmodellen kan betraktas utifrån denna inarbetade samhällsbild. Detta ef-

tersom att båda lägger vikt vid patologi och sociala avvikanden. I metoddelen beskrivs hur 

diskurser skapas, reproduceras och utmanas i den sociala kontexten (Bryman 2008: 474). 

Det populärkulturella kan tänkas vara en social kontext. Populärkulturen är inte avskild från 

verkligheten. Flera forskare har tidigare visat på hur populärkulturen kan betraktas som en 

återspegling av verkligheten (Dunne 2006; Lyubanksy 2011; Serrano 2006).  

 

Maryjane Dunne menar exempelvis i The Representation of Women in Comic Books, Post 

WWII Through the Radical 60's (2006) att de serietidningar hon studerade var en viktig 

återspegling av den amerikanska samhällskulturen. Utifrån detta är en rimlig tanke att de 

psykologiska perspektiven i denna uppsats kan betraktas som en återspegling av 'verklig-

hetens' föreställningar om våldsutövande män eftersom att den psykologiska förklarings-

modellen på många sätt överensstämmer med samhällsbilden av våldsamma män (Lund-

gren 2012 & 1992; Walby 1990; Scottish Women's Aid 2008). I Dunnes studie finns en 

koppling mellan serietidningarna och den amerikanska samhällskulturen. Serietidningarna 

och böckerna i denna uppsats kan utifrån Lundgren med flera också tänkas återspegla den 

svenska samhällskulturen (Gottzén 2015; Lundgren 2012 & 1992; Walby 1990). Jokern 

kan alltså betraktas som ett populärkulturellt exempel av samhällsbilden men då som en 

extrem variant av våldsutövaren.  

5.6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att studera vilka våldsdiskurser och konstruktioner av 

den våldsamme mannen som synliggörs och möjliggörs genom fiktionen Batman, förstått 

som en populärkulturell paradigm. Hur våldet inom detta kan förstås i förhållande till kon-

struktioner av "verklighetens våld" såsom det synliggörs och möjliggörs med hjälp av 

könsmaktsteoretiska och psykologiska perspektiv.  
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I diskussionen ovan har jag svarat på uppsatsens frågeställningar och kommer nu kort att 

sammanfatta resultatet av denna uppsats. I analysen formades Jokern olika beroende på 

vilken förklaringsmodell som tillämpades. Utifrån den psykologiska analysen kunde Jokern 

tolkas som en patologisk hybrid vars patologi kan ha ursprung i barndomen eller ett senare 

trauma. Utifrån den könsmaktsteoretiska analysen kunde jag istället se hur Jokern fram-

ställdes som en patriarkal man som använder sig av målinriktade strategier för att kontrol-

lera Harley och minska hennes livsutrymme. Det finns några likheter mellan det psykolo-

giska och könsmaktsteoretiska på ett överskådligt plan. Viljan att kontrollera kvinnan är en 

av dessa. Förklaringsmodellerna går dock isär i orsaksförklaringar om exempelvis varför 

mannen vill kontrollera kvinnan. Psykologin och könsmaktsperspektivet formar olika för-

hållningssätt till analysen av Jokern. Utifrån psykologin antog jag ett individperspektiv me-

dan jag vid analysen utifrån könsmaktsteorin antog ett strukturellt perspektiv. Det finns 

likheter mellan Jokern och den inarbetade samhällsbilden av "verklighetens våld". Detta då 

jag utifrån analysen kunde se hur framställningen av Jokern betonar det psykologiska i 

form av patologier och social inkompetens. Betoningen av det psykologiska och patolo-

giska återkommer också i den svenska inarbetade samhällsbilden (Lundgren 2012 & 1992; 

Walby 1990). Eftersom att det psykologiska och patologiska får störst utrymme i serietid-

ningarna och eftersom att psykologin och patologin är återkommande i den etablerade sam-

hällsbilden kunde jag därför tolka serietidningarna som en återspegling av "verklighetens 

våld".  
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