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ABSTRACT
Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en
komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi
filmen Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. I
uppsatsens sista kapitel diskuterar vi sedan kring hur genus har påverkat Wonder
Womans möjlighet att framstå som en komplett hjälte. I analysen kommer vi fram till
att filmen i jämförelse med manuset är nästintill strukturellt perfekt gällande hjälteresan
och ytterligare förstärks av användningen av dygder. Vidare anser vi att gestaltningen
av filmens Wonder Woman har påverkats av de karaktärsdrag som originalkaraktären
påvisade under 1940-talet. Vi kommer fram till att det är framförallt av dessa två
anledningar, samt att hon inte förhåller sig till det maskulina superhjälteidealet, som gör
att Diana kan betraktas som en ultimat hjälte vid filmens slut, men inte vid manusets.
Nyckelord: Manus, film, bildproduktion, Wonder Woman, superhjälte, dygd, ideal,
hjälteresa, karaktärsanalys, genus, maskulinitet.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Ordet hjälte användes för ungefär 3000 år sedan som ett grekiskt utryck för en ”fri
människa” eller ”nobel person” och har sedan dess tillämpats halvgudar, krigare,
martyrer, riddare, artister och serietidningskaraktärer, menar M. Gregory Kendrick (5).
Hjältar är inte som alla andra – de gör saker som andra antingen inte kan eller vill göra
och tillägnar sina liv till särskilda ideal; så som ära, gud, skönhet eller förträfflighet. De
försvarar status quo eller skapar en ny (187). Under västerländsk historia har hjältar
oftast varit män, soldatmässiga och aristokratiska (203). I den här uppsatsen ska vi dock
fokusera på den kvinnliga hjältekaraktären Wonder Woman.
I antikens Grekland ansågs hjältar vara de få individer vars gärningar och
prestationer överträffade normala förväntningar (Kendrick 7). De betraktades som
storartade och de allra bästa bland sina medmänniskor. Hjälteidealet för fiktionella
karaktärer däremot var extraordinärt och ouppnåeligt för den vanliga personen (7). De
fiktionella hjältarna var halvgudar, så som Herakles och Akilles, och var försedda med
utomordentliga krafter som de ofta använde för att gynna människan (12).
Till skillnad från superhjältar och de hjältar i antikens Grekland de är baserade på,
kan alla typer av människor och gärningar i dagens samhälle benämnas som hjältar och
hjältedåd (Kendrick 6). En hjälte kan exempelvis vara en soldat, känd fotbollsspelare
eller fiktionell karaktär som utför en osjälvisk akt eller på något sätt dra till sig folkets
eller publikens uppmärksamhet. Kendrick menar dock att människan inte är redo att
släppa extraordinära hjältar och överlämna dem åt historien (205). Den extraordinära
hjälten är fortfarande efterlängtad och eftersökt, vilket demonstreras genom de filmer,
böcker och actionfigurer som samhället konsumerar (206). Kendrick anser att precis
som under antikens Grekland är det den här typen av hjältar människan idag vänder sig
till för att se godhet och perfektion.
I denna uppsats är det just den antika grekiska definitionen av hjälte vi kommer
använda oss av. I boken Physics i The Works of Aristotle skriver Aristoteles att
perfektion är att vara god (2; 786). Perfektion är ett annat ord för något som är
ouppnåeligt och extraordinärt, så som det antika grekiska fiktionella hjälteidealet, vilket
även dagens fiktionella hjältar svarar mot. Vidare skriver Aristoteles i Poetics att en
hjälte måste vara god (35) och det är godhet som vi vill fokusera på. Aristoteles menar i
Den nikomachiska etiken att för att vara god ska en person inneha särskilda moraliska
1

dygder, varav det finns elva stycken. Manliga superhjältar finns det gott om och det är
möjligt att någon av dessa besitter samtliga elva dygder, men vi är mer nyfikna på deras
kvinnliga kollega Wonder Woman. Hennes utgångspunkt var trots allt redan från början
att vara god (Bunn 106). Om Wonder Woman besitter samtliga elva dygder kan man
argumentera för att hon uppfyller hjälteidealet och på så sätt kan betraktas som den
ultimata hjälten.
Wonder Woman är dock som sagt inte bara en hjälte, utan en superhjälte. I
Nationalencyklopedin definieras ordet som en person som har ”en eller flera
övernaturliga krafter”. Dessa krafter kan vara fysiska, som exempelvis superstyrka, eller
mentala, som förmågan att förflytta saker genom tankekraft. Det finns superhjältar med
medfödda krafter, men oftast erhåller de sina krafter genom olyckor eller som gåvor
från ett högre väsen, som exempelvis en gud. Superhjältar och superhjälteserier har till
största del framställts i USA, där de största serieförlagen är Marvel Comics, med hjältar
som Spider-Man, Captain America och X-Men, och DC Comis, med hjältar som
Superman, Batman och Wonder Woman.
Superman, som är en av de mest kända hjältarna idag, är baserad på antika
karaktärer som Herakles och Akilles (Philipzig 48). Jerry Siegel skapade Superman
redan 1933 och publicerade honom fem år senare (48–49). Förmodligen var Siegel
omedveten om karaktärens kommande betydelse för det som vi numera kallar för
superhjältegenren (52). Superman inspirerade samtliga superhjältar som skapades under
det sena 30-talet till det tidiga 40-talet, så som exempelvis Batman och Wonder Woman
(65).
Wonder Woman, även känd under sitt alias Diana Prince, gjorde sitt första
framträdande som seriefigur i All-Star Comics #8 i december 1941. Hon är en av endast
sju superhjältar vars seriealbum konsekvent har getts ut och förnyats sedan 30–40-talet
och är den enda av dessa som handlar om en kvinnlig karaktär (Emad 956). I Wonder
Womans ursprungsberättelse har amasondrottningen Hippolyte format ett barn av lera
som gudarna ger liv till och som döps till Diana (Hanley 14). Hon växer upp
tillsammans med amasonerna på ön Themyscira till den dagen då Steve Trevor
kraschlandar med sitt flygplan på ön. I ett reportage för Variety skriver Brent Lang om
Wonder Womans grundare, William Moulton Marston. Tillsammans med Elizabeth
Holloway Marston och Olive Byrne, skapade han en karaktär som kämpade för
demokrati och jämställdhet. Genom Diana ville Moulton Marston propagera för
kvinnlig överlägsenhet (Lepore 146; Stanley 147). Sommaren 1942, efter att även ha
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framträtt i Sensation Comics, fick hon en egen tidning och var en omedelbar succé.
Varje nummer av Wonder Woman lästes av nästan fem miljoner barn, vilket ibland var
fler än de som läste Superman (Hanley 17).
Supermans kraftfullhet var något Moulton Marston även ville att Wonder Woman
skulle besitta (Bunn 106) och han gav henne därför ett flertal förmågor, vilka DC
Comics listar. Några av dessa förmågor är styrka, kapaciteten att flyga, osårbarhet,
snabbläkande och övermänsklig smidighet och kvickhet. Till skillnad från Superman
använder hon sig dock även av magiska vapen, som exempelvis ett gyllene lasso som
tvingar personer att tala sanning, samt armband som absorberar stötar från inkommande
slag och skott. I sitt skapande av Wonder Woman kombinerade Moulton Marston
karaktärsdrag som ansågs manliga; kraft, styrka och självförtroende, med det som
ansågs typiskt kvinnligt; känslighet, passivism och ömhet (Philipzig 162).
Om karaktären skriver regissören, producenten och manusförfattaren Zack Snyder
följande i Wonder Woman – The Art and Making of the Film:
“[Wonder Woman] offers a unique opportunity to speak to what it is to be a strong,
powerful, independent woman. It’s a glance that is necessary in the world, as well as the
way that we represent heroes onscreen. Having that equal representation of male and
female energy is really important to me. I love that there’s a purity to Wonder Woman. She
doesn’t have the broken past, she’s not seeking revenge on people that wronged her. She
can just be a hero.” (Gosling 10)

Det Snyder här hänvisar till är de bakgrundberättelser som många superhjältar har.
Bland de första superhjältarna som skapades har de allra flesta en ursprungsberättelse
grundad i personlig tragedi (Hanley 4). Två kända exempel på detta är
ursprungsberättelsen om Batman, vars föräldrar mördas framför honom, samt den om
Superman, vars planet totalförstörs. Då Wonder Woman inte drabbas av något liknande,
utan istället växer upp i ett paradis tillsammans med sin mamma och andra stöttande
kvinnor, blir hennes motivation inte ilska och sorg utan kärlek och viljan att sprida
amasonernas värderingar (Hanley 18–20). Genom osjälvisk kärlek slåss hon för det
goda i mänskligheten (Stuller 100) och till skillnad från många av sina manliga kollegor
i superhjältevärlden vill hon också inspirera människor till att hitta hjälten i sig själva
genom att leda med gott exempel (Stuller 90). I introduktionen till sin bok Wonder
Woman Unbound skriver Tim Hanley dock att fans idag inte vet särskilt mycket om
Wonder Womans ursprung, utan att hon mer ses som en ikon. Enligt Hanley är
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anledningen till detta ”the lack of exposure; for the past thirty years, aside from one
sparsely read monthly comic, Wonder Woman has lacked the publication, television and
film presence of her fellow superheroes”.
Den kanske allra största skillnaden mellan Wonder Woman och den grund
Superman en gång la för superhjältar är hennes lättillgänglighet, brist på överlägsenhet
och att hon behandlar människor som jämlikar (Philipzig 163). Hon har flertalet vänner
– varav de flesta är kvinnor – som hon känner sig bekväm med och ofta tar hjälp av, till
skillnad från andra superhjältar som är otillgängliga och verkar överlägsna. De som har
medhjälpare ser dem oftast inte som jämlikar, utan som underordnade som ska följa
deras befallningar och regler.
När Moulton Marston fick frågan om varför han skapade Wonder Woman, var
hans svar att de manliga karaktärernas ”blood-curdling masculinity” var en betydande
del av serietidningar och att han ansåg detta vara ett stort problem (Bunn 106). Moulton
Marston ville att det skulle finnas en superhjälte vars motivation var kärlek och inte våld
(Hanley 18). Det enda enligt hans åsikt som kunde gottgöra överrepresentationen av
maskulinitet var att skapa en kvinnlig karaktär som medan hon var god och vacker som
en kvinna, samtidigt var lika stark som Superman (Bunn 106). Hans åsikt att kvinnor är
överlägsna män märks tydligt i serietidningarna. I exempelvis Sensation Comics #2
beskriver berättaren hennes uppdrag som följande: ”Into this tortured, upside-down
world of men, torn by hatred, war and destruction, comes Wonder Woman, a powerful
being of light and happiness”. Vidare, i Sensation Comics #3, säger berättaren att
Wonder Woman ”brings to America woman’s eternal gifts – love and wisdom”
(Philipzig 162).
Under åren har mycket blivit sagt om Wonder Woman, men en del karaktärsdrag
återkommer i beskrivningarna om henne. I Varietys reportage Power of Women
beskriver Diane Nelson, verkställande direktör hos DC Entertainment, Wonder Woman
som någon som tror på rättvisa, fred, vishet och jämlikhet, och anser dessa vara hennes
viktigaste attribut. I en intervju med Time säger Patty Jenkins, regissören bakom
Wonder Woman, att karaktären alltid har stått för sanning och kärlek. Gal Gadot –
Wonder Woman själv – pratade med We Got This Covered om karaktären och menar
även hon att Wonder Woman står för kärlek, men också rättvisa och barmhärtighet.
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1.2 Syfte & Frågeställning
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka gestaltningen av Wonder
Woman som filmkaraktär i relation till ett klassiskt hjälteideal. Med hjälp av
Christopher Voglers hjälteresa och Aristoteles dygdeetik, undersöker vi hur hon som
hjälte framställs i Wonder Woman från 2017 och i ett av de många manus om Wonder
Woman som aldrig producerats. Undersökningen mynnar ut i en diskussion kring hur
olika dygder används och står i samklang med specifika steg i Voglers hjälteresa, samt
hur genus påverkat Wonder Womans möjlighet att framstå som en komplett hjälte i
enlighet med dygdeetiken.
Våra frågeställningar är:

•

Uppfyller Wonder Woman i filmen respektive manuset de krav som Aristoteles
dygdeetik och Voglers hjälteresa ställer på hjältar och gestaltningen av dem?

•

På vilket sätt skiljer sig gestaltningen av dygdetiken och hjälteresan i manuset
jämfört med i filmen?

•

Hur har genus påverkat Wonder Womans potential som komplett hjälte?

1.3 Teori & Tidigare forskning
För att kunna genomföra vår analys behövs till att börja med vetskap om hur vi ska
identifiera de viktigaste momenten i hjälteresan och dygderna i Wonder Womans
agerande. Nödvändigt är även grundläggande kunskaper kring vad hjälteidealet är för
något. När det kommer till godhet och dygder använder vi oss av Aristoteles Den
nikomachiska etiken, hjälteresan Voglers The Writer’s Journey och hjälteidealet
Kendricks The Heroic Ideal: Western Archetypes from the Greeks to the Present.

1.3.1 Aristoteles dygdeetik
Gällande dygder skriver Aristoteles i Den nikomachiska etiken att de inte finns naturligt
hos människor (51; bok 1, kap. 13). Både Aristoteles och Platon menar att människan
måste växa upp i en miljö där den lär sig vad som är rätt och fel (54; bok 2, kap. 3).
Under uppväxten behöver ett barn även vänjas vid att uppföra sig på särskilda vis, då
dygderna måste övas på för att enklast kunna erhållas (51; bok 1, kap. 13). Liksom en
pianist måste träna på sitt piano för att bli bättre, måste en person utföra modiga dåd för
att bli modig.
Däremot finns det en risk att gå till överdrift med modet och de resterande
dygderna (Aristoteles 54; bok 2, kap. 2). Är du inte rädd för någonting och strider mot
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allt kan du bli övermodig, medan om du är rädd för allt, flyr och aldrig utövar motstånd
så kan du bli feg. Aristoteles menar att måttlighet måste eftersträvas vid bruk av
dygderna då de annars omöjliggörs (60; bok 2, kap. 6). Det är dock inte bara
måttligheten som har betydelse, utan dina handlingar ska också ske vid rätt tillfälle, med
rätt personer, av rätt anledning och på rätt sätt (60; bok 2, kap. 6). Det är först då dina
handlingar är som allra godast. Det är dock svårt att vara god (Aristoteles 68; bok 2,
kap. 9). Att inte gå till underdrift eller överdrift samtidigt som du utför handlingarna vid
rätt plats och rätt tidpunkt är varken enkelt eller vanligt förekommande. Därför är riktigt
goda människor, per Aristoteles definition, oerhört ovanliga och lovvärda.
En annan anledning att godhet är så svårt att uppnå är, enligt Aristoteles, för att
människan ofta väljer den lätta vägen, vilket har med lust och olust att göra (55; bok 2,
kap. 3). Vanligt är att istället för att exempelvis välja det rätta väljer en person det som
skapar minst motstånd eller rentav välbehag och finns det i hennes makt att agera
storsint, men hon låter bli, är detta ohederligt (83; bok 3, kap 5). Skulle hon däremot
agera när hon inte borde är även det fel. Aristoteles menar att lust är något alla
människor har vuxit upp med och är därför svårt att neka (55; bok 2, kap 3).
För att bli en riktigt god och förträfflig person måste en person enligt Aristoteles
besitta elva moraliska dygder, som är: Modet, självbehärskningen, generositeten,
storslagenheten, stoltheten, ambitionen, godmodigheten, vänligheten, uppriktigheten,
kvickheten och rättrådigheten. Modet har hon som i stora drag inte känner någon rädsla
och gör hon det står hon ut med det på ett förnuftigt sätt (Aristoteles 88; bok 3, kap. 6).
Självbehärskningen har den som behärskar sina njutningar och inte överdriver dem,
lider för mycket av att längta efter dem eller njuter av det som är olämpligt (99; bok 3,
kap. 11). En person som besitter generositeten ger utan att begära något tillbaka (101;
bok 4, kap. 1). Vikten ligger inte i mängden hon ger utan i inställningen hon har.
Storslagenheten är lik generositeten, men här har mängden betydelse, då hon inte kan
vara både fattig, eller alldaglig, och storslagen (109; bok 4, kap. 2). Hon ger vad som är
passande för syftet och tillfället (108; bok 4, kap. 2). Personen som besitter stoltheten
har hög uppfattning om sig själv och är även värd denna höga uppfattning (110; bok 4,
kap. 3). Hon bryr sig inte om det materiella, makt eller rikedom, utan för henne är äran
viktigast, vilket också är belöningen för de ädlaste av handlingar. Ambitionen är lik
stoltheten, men i mindre skala, och ger en förståelse för vad som är lämpligt och
obetydligt (116; bok 4, kap. 4). Hon som besitter ambition ska sträva efter äran.
Godmodigheten har den person som hanterar sina känslor på ett förnuftigt sätt och inte
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låter sig påverkas av dem under beslutstaganden (117–118; bok 4, kap. 5). Hon som har
vänligheten agerar likadant mot en person hon känner som mot de hon aldrig tidigare
träffat – skillnaden ligger endast i vad som är lämpligt för situationen (120; bok 4, kap.
6). Uppriktigheten har den person som är sanningsenlig i både det hon gör och säger
(122; bok 4, kap. 7). Hon lever som hon lär och gör det hon sagt att hon ska göra. Kan
en person dra smakfulla skämt och undvika att skämta om ämnen som kan tyckas vara
illvilliga innehar hon kvickheten (24; bok 4, kap. 8). Slutligen, hon som är rättrådig vill
göra rätt och gör det också (129; bok 5, kap. 1).

1.3.2 Voglers hjälteresa
Aristoteles elva moraliska dygder ska hjälpa oss identifiera om Wonder Woman är god
och på så vis en hjälte, men för att veta vad vi ska fokusera på när vi letar efter dessa
dygder måste vi undersöka hjälteresan och dess olika moment. Det finns olika typer av
terminologier och sammanfattningar på exakt hur hjälteresan ser ut, men i det stora hela
följer de samma modell. Den mall vi tänker använda oss av är, som nämnts ovan,
Voglers. I sin bok The Writer’s Journey skriver han att en hjältes berättelse alltid är en
resa, en så kallad hjälteresa (13). Denna resa kan vara en yttre, inre eller både ock, men
modellen för resan är universell och har funnits i varje kultur sedan urminnes tider (10).
Vogler menar att hjälteresan är lika varierad som människan själv, men att grunden
alltid har varit den samma.
Enligt Voglers mall har resan tolv moment: Vardag, kallelse, vägran/tvivel,
mentor, tröskel, tester/vänner/fiender, närmande av innersta grottan, prövning,
belöning, vägen tillbaka, återfödelse och återkomst (12). Berättelsen börjar med att man
får se hjälten i en tråkig och normal vardag (15). Detta moment är till för att skapa en
kontrast med den speciella värld hjälten kommer åka till. Sedan stöter hjälten på ett
problem, en utmaning eller ett äventyr att anta, vilket är kallelsen. När kallelsen
uppenbarar sig kan hjälten inte längre fortsätta med sin vanliga vardag. Men innan
äventyret börjar infinner sig ett tvivel eller en vägran hos hjälten (17). Denna vägran
handlar om rädsla. Hon är ännu inte övertygad om att åka och kommer kanske vända
om. Mentorn kommer nu in för att förbereda hjälten för det okända genom att ge råd,
guidning och magiska verktyg (17). Hjälten är nu övertygad och beger sig över tröskeln
till den speciella världen och ut på äventyret (18). Hon accepterar konsekvenserna av att
ta sig an problemet eller utmaningen hon fick under kallelsen. Nu stöter hjälten på olika
tester, skaffar vänner och fiender och lär sig den speciella världens regler (19).
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Efter tester/vänner/fiender kommer hjälten till momentet som kallas närmande av
innersta grottan, eller närmandet för kort. Hon har nu nått utkanten av en farlig plats där
föremålet för uppdraget finns gömd (20). Detta är ofta den farligaste platsen i den
speciella världen och när hjälten korsar gränsen korsar hon också en andra tröskel. Då
påbörjas prövningen (21). Här måste hjälten konfrontera sin största rädsla i ett slag med
fienden. Hjälten måste dö eller verka död, symboliskt eller på riktigt, för att sedan
kunna födas på nytt (22). Efter prövningen får hjälten belöningen, den skatt hon sökt.
Belöningen kan vara ett vapen eller något värdefullt, men också erfarenhet och kunskap
som leder till en större förståelse eller insikt (22). På vägen tillbaka tvingas hjälten ta i
tu med konsekvenserna av konfrontationen under prövningen (23). En hämndlysten
kraft är nu efter henne (24). Detta kulminerar i återfödelsen som sker efter en andra liveller-död-situation. Hjälten måste återfödas före hennes återkomst till vardagen. Det
sista momentet är återkomsten då hjälten återvänder till vardagen med belöningen (25).

1.3.3 Hjältegestaltning
Hjältemyten har, som vi nämnt tidigare, sina rötter i det antika Grekland, men frodas
ännu i den moderna amerikanska kulturen, skriver Kevin Alexander Boon (301). Denna
hjältefigur överskrider det dödliga och det vanliga och hjältestatusen i sig förblir utom
räckhåll för människan (302–303). Myten måste hållas isär från verkligheten då den
annars kollapsar, vilket gör det omöjligt för män att uppnå hjälteidealet (304). Trots
detta kontrollerar och formar hjältefiguren samhällets uppfattning av maskulinitet ju
mer den gestaltas inom västvärldens populärkultur, menar Boon (303). Han
argumenterar att det är problematiskt att göra den här typen av gestaltning av hjälten då
det skapar ett omöjligt dilemma för publiken och främst för männen (306). Antingen
accepterar männen denna gestaltning av hjälten, som innehar ett ideal de inte kan uppnå,
eller så avvisar de idealet, men följer då inte den maskulina normen som samhället
skapat och kan komma att ses som mindre av en man.
I sin text diskuterar Boon också att nära relationer med hjältar måste undvikas
(304). Han skriver: ”The more intimately a man is known, the less likely he is to be
aligned with the hero figure; thus, the less masculine he is likely to appear”. Avskildhet
och känslomässig frånvaro krävs alltså för att illusionen kring den mytomspunna
karaktären ska förbli intakt (304). I likhet med detta skriver Jan Philipzig hur, under
seriealbumens uppkomst, superhjälten vanligtvis var älskad av en kvinnlig karaktär som
var omedveten om hans hemliga identitet (91). Hjälten genomgående avvisade kvinnan,
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vilket ytterligare bekräftar det maskulina behovet av avskildhet för att undvika
distraktioner från deras uppdrag. Det här narrativet reducerar intimitet och den feminina
kärleken till ett hot mot maskuliniteten och därmed uppdraget (91).
Vidare argumenterar Dr. Edward Avery-Natale för liknande omständigheter för
den moderna superhjälten. I en undersökning som jämför den kroppsliga gestaltningen
inom serietidningar mellan kvinnor och män, skriver han att den manliga hjälten inte
kan visa sig svag eller känslosam utan att behöva ge upp sin maskulinitet och status som
hjälte (95). Maskulinitet inom seriealbum och superhjältegenren går att spåra tillbaka till
Supermans ursprung, då skaparen Jerry Siegel säger att han drog inspiration från sina
egna fantasier om hur han önskade att han kunde vara ”real terrific” så att flickor skulle
tycka om honom (72). Avery-Natale menar alltså att Superman representerade och
fortfarande representerar den stereotypiska och idealiserade manliga kroppstypen som
kommit att dominera serietidningskulturen.

1.3.4 Wonder Woman
Wonder Woman skapades, enligt Moulton Marston, som ett alternativ till den
extrema maskulinitet han ansåg fanns i dåtidens serietidningar (Philipzig 161). Om detta
fortsatte Moulton Marston:
”It’s smart to be strong. It’s big to be generous, but it’s sissified, according to exclusively
male rules, to be tender, loving, affectionate, and alluring ’Aw, that’s girl stuff!’ snorts our
young comics reader, ’who wants to be a girl?’ And that’s the point: not even girls want to
be girls so long as our feminine archetype lacks force, strength… women’s strong qualities
have become despised.” (Robbins 7)

Wonder Woman skapades alltså som ett ifrågasättande av den maskulina normen som
präglar superhjältegenren.
Trots Moulton Marstons intentioner har dock även Wonder Woman fallit offer för
sexualiseringen av kvinnliga superhjältar. I boken Philosophy and Wonder Woman: The
Amazon Mystique (2017), som fokuserar främst på genus och feminism, tas detta upp. I
ett kapitel, skrivet av Jill och Allie Hernandez, jämförs Wonder Woman med skurken
Harley Quinn. De fokuserar på Wonder Womans roll som “the moral hero” (och på
Harley Quinns roll som “immoral anti-hero”) och utgår från Aristoteles dygdeetik.
Hernandez tittar på ett flertal versioner av Wonder Woman från olika seriealbum och
kommer till slutsatsen att hon innehar samtliga moraliska och intellektuella dygder i det
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material de har läst, men kan inte vara en fullständig moralisk hjälte när hon
sexualiseras. De menar att Wonder Woman saknar vad Aristoteles kallar praktisk
visdom när hon gestaltas på ett sexualiserande vis i seriealbumen (59). Hon tappar då
sin status som hjälte och blir därmed mindre övertygande. De kommer dock till
slutsatsen att Wonder Woman idag är en utmärkt moralisk hjälte; relaterbar för att hon
inte är perfekt, kraftfull för att hon utvecklas och beundransvärd tack vare hennes
förmågor (63–64).
Det andra kapitlet är skrivet av Trip McCrossin och fokuserar på Wonder
Womans “superheroism”. McCrossin jämför Wonder Woman, Batman och Superman
och kommer till slutsatsen att Batman och Wonder Woman är mer lättillgängliga i deras
förmågor och hjältemod än Superman. McCrossin definierar hjälten utefter sex olika
kriterier. Enligt honom ska hjältar först och främst hjälpa andra och göra det på ett sätt
som är osjälviskt och moraliskt rätt (66). Framförallt ska deras handlingar vara ovanliga,
menar McCrossin, för om hjältar och hjältedåd var ett vanligt förekommande fenomen
så skulle de sakna mening. Utöver dessa sätt att identifiera hjältedåd på tas ytterligare
två kategorier upp, som är att hjältedåden ska ske utan förpliktelse och att hjältens
förmågor ska kunna replikeras (66). Det är i dessa två som Wonder Woman och Batman
skiljer sig från Superman.
McCrossin skriver att en “god samarit”, som han kallar det, är en person som
frivilligt och medvetet hjälper någon i nöd (66). I denna kontext är hjältar alltså inte
bara goda samariter utan extraordinära sådana (67). McCrossin avgör om en hjälte är en
villig sådan eller inte på hjältens tillbakadragenhet. Ett exempel är Batmans möjlighet
att dra sig tillbaka i The Dark Knight Rises, vilket är något vi önskar honom trots att
Gotham fortfarande behöver en hjälte. Samma sak gäller i Batman v Superman för
Wonder Woman; som publik ska vi uppskatta och tro på att hon sagt ifrån sig titeln som
superhjälte i början av filmen.
Däremot är tanken på Supermans tillbakadragande svårare att förlika sig med,
menar McCrossin, och tar Superman II från 1980 som exempel, där hans
tillbakadragande från superhjälteskapet är frivilligt men slutar i katastrof (68).
McCrossin tittar även på Kingdom Come från 1996 där Superman blir tvingad att dra sig
tillbaka och är olycklig över detta. Supermans roll som hjälte är påtvingad samtidigt
som Batman och Wonder Womans är frivilliga och utan förpliktelser. Alltså är Wonder
Woman and Batman, på sätt och vis, mer heroiska än Superman (69).
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Vidare skriver McCrossin att hjältemod och hjältedåd teoretiskt sätt även ska
kunna replikeras (69). En del av anledningen till varför vi värdesätter hjältar är att vi
föreställer oss att kan de utföra hjältedåd så kan vi också det. Baserat på detta är
Batmans agerande extraordinärt eftersom hans förmågor är resultatet av många års hård
träning. De är, teoretiskt sett, tillgängliga för resten av mänskligheten (70). Wonder
Woman och Superman är dock inte lika tillgängliga då deras förmågor inte går att
kopiera.
Däremot finns det seriealbum där en mänsklig Diana Prince träffar på en man som
lär henne olika kampsporter. Hennes nya förmågor ersätter de magiska krafter som hon
tidigare haft och hon fortsätter slåss mot orättvisa. Utefter denna logik drar McCrossin
slutsatsen att Diana är Wonder Woman, med eller utan magiska krafter, och genom att
lämna ifrån sig dessa blir hon lättillgänglig och det gör hennes förmågor möjliga att
replikera (71–73).
McCrossin argumenterar att hjältar som Wonder Woman behövs då de utger hopp
att det fortfarande finns människor runt om oss som är villiga att stoppa ondskan och
samtidigt inspirera fler att göra detsamma (73). Det var alltid meningen att Wonder
Woman skulle vara en inspiration, ett ideal att sträva efter. För att hon ska kunna
uppfylla sitt syfte, behöver hon dock inspirera andra människor att vara som hon vilket
hon, enligt McCrossin, gör (73).

1.4 Metod
Vi har valt att utföra en form av karaktärsanalys av Wonder Woman. I analysen
fokuserar vi på ett icke producerat manus, skrivet 2007, samt Wonder Woman, filmen
som hade premiär i maj 2017. Vi ska identifiera de tolv stegen av Voglers hjälteresa i
materialet och analysera Wonder Womans agerande under dessa moment. Sedan
resonerar vi kring hennes handlingar utifrån Aristoteles elva moraliska dygder för att ta
reda på om hennes agerande är gott.
Vi är dock medvetna om att det inte går att genomföra en analys av manus och
film på exakt samma sätt. Tolkningarna kommer skilja sig eftersom en del saker som
står i manus inte är med i bild och tvärtom. Robert McKee menar att ett manus inte får
innehålla för många detaljer om vad karaktärer gör, tänker eller känner då detta ska vara
upp till regissören och skådespelarna själva att tolka (383–384). Ett manus ska alltså
endast innehålla beskrivningar av blickar, ansiktsuttryck, kroppsspråk och känslor om
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det är viktigt för scenen eller karaktären. Manus innehåller således inte samma mängd
subtext som i film, då det endast står vad som sägs och görs, inte vad karaktärer tänker
och känner (McKee 388). Det finns en problematik i det som vi är medvetna om, men
medierna var för sig innehar fördelar och därför anser vi inte att vi förlorar något på att
genomföra vår analys på det här sättet.
Vidare menar vi att det även finns fördelar med att utgå från både Voglers
hjälteresa och Aristoteles moraliska dygder, då det ger oss större möjlighet att skriva en
djupgående analys. En hjälte kan erhålla samtliga moraliska dygder från början till slut,
men vill publiken verkligen följa en sådan protagonist? Enligt Vogler vill dem inte det
då hjälten skulle vara för perfekt och inte möjlig för publiken att identifiera sig med
(40). Hjälteresan kräver en bristfällig hjälte som begår misstag och kan utvecklas och
därför finns det även moment som begär att hjälten besitter specifika dygder. Tröskeln
och prövningen kan komma att kräva mod, tester/vänner/fiender vänlighet och vägen
tillbaka uppmuntrar brister i en eller flera dygder. De är på så sätt beroende av varandra
och gör för en mer nyanserad analys.
Valet att använda oss av Voglers A Hero’s Journey och inte Joseph Campbells
The Hero With a Thousand Faces, som är den bok och hjälteresa Vogler utgår ifrån
(11), beror på att Vogler bearbetat teorin till att bli mer strukturerad och praktiskt
relevant för manusförfattare. Bland annat pekar han tydligare på skillnaden mellan den
inre och yttre utveckling i en berättelse, vilket är något vi anser vara viktigt i vår analys.
Campbell skulle gå att använda, men leder till ett mer utvecklingspsykologiskt och
filosofiskt inriktat resonemang, eftersom han menar att varje steg i resan representerar
utvecklingsfaser i individens resa genom livet från det egocentriska till uppgåendet i en
större helhet.
Varför vi valde just Aristoteles dygdeetik som material, när det finns en mängd
andra moderna teorier med liknande inriktning, beror delvis på den naturliga kopplingen
mellan Wonder Woman och den antika kulturen. Många av berättelsens grundelement,
så som flera av de karaktärer som gestaltas, är hämtade därifrån. I Jennison &
Stricklands manus får läsaren exempelvis se gudarna Hera och Afrodite och i filmen
gestaltas krigsguden Ares. Även Zeus nämns som den gud som gett Diana liv och
amasonerna, de kvinnor som bor på ön med Diana, är också de hämtade ur grekisk
mytologi (Hanley 102). Som vi tidigare nämnt har även flera andra av dagens
superhjältar sina rötter i antikens Grekland och dess hjälteideal (Philipzig 48). Även om
Aristoteles och hans aristokratiska publik skiljer sig från de grupper som Wonder
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Woman riktas till, så har hon från början gestaltats utifrån en koppling till de klassiska
myterna och idealen, vilket gör det ytterligare relevant att utgå från Aristoteles för att se
hur dessa ideal förvaltas och lever kvar.
Gällande Aristoteles dygder så har vi moderniserat dem. Aristoteles skrev de
texter som finns i Den nikomachiska etiken för över 2000 år sedan, för dåtidens
överklass och framför allt för män. I och med att det var en annan tid och kultur kan
därför inte dygderna i alla lägen appliceras till nutidens hjältar. Detta gäller framförallt
dygden kvickheten där Aristoteles endast går in på komisk kvickhet, medan vi kommer
använda oss av kvickhet så som vi främst tänker oss den idag; i form av snabbt agerande
och kvicktänkthet (Nationalencyklopedin). Den komiska kvickheten förekommer dock,
men i princip endast hos bikaraktärer.
I vårt skrivande har vi till största del arbetat tillsammans, men läst teori och annan
litteratur var för sig för att sedan sitta och diskutera den. Grunden av manusanalysen
skrev Louise, medan Evelina skrev tidigare forskning och det mesta som står under
rubriken material. I övrigt har vi suttit tillsammans och resonerat fram vad som ska
skrivas och vi båda har varit delaktiga i att bidra till samtliga rubriker. Det har varit
viktigt för oss att samarbeta så långt vi kunnat.

1.5 Material
Jennifer Vinyard beskriver i artikeln Joss Whedon Won't Write, Direct 'Wonder Woman'
— Despite Doing 'A Lot of Legwork' från 2007 att produktionsbolagen Silver Pictures
och Warner Bros. köpt ett manus om Wonder Woman skrivet av Matthew Jennison och
Brent Strickland. Manuset blev dock inte producerat och 2012 rapporterade Rachel
Abrams och Marc Graser för Variety att Warner Bros. avslutat sitt 25-åriga partnerskap
med Silver Pictures, vilket ledde till att Silver Pictures förlorade rättigheterna till
Wonder Woman. Warner Bros. började istället själva leta efter manus och regissör till
en Wonder Woman film och 2013 rapporterade Borys Kit genom The Hollywood
Reporter att Gal Gadot blivit tilldelad rollen som huvudkaraktären. Två år senare, efter
att Allan Heinberg skrivit klart manus för filmen, skrev samma digitala tidskrift att Patty
Jenkins blivit anställd som regissör på projektet. De började filma i slutet på samma år
och den 9 maj 2016 meddelade Jenkins på Twitter att den huvudsakliga inspelningen
var klar.
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Vi är medvetna om att det finns ett antal manus skrivna om Wonder Woman av ett
flertal olika manusförfattare. 2004 skrev exempelvis Laeta Kalogridis ett manus baserat
på ursprungsidén om Wonder Woman, med amasonerna, Diana och Steve Trevor som
huvudkaraktärer. Kalogridis manus blev dock inte producerat och ett år senare skrev då
Joss Whedon ett manus, även det baserat på ursprungsidén, men inte heller det gick till
produktion.
Anledningen till att vi inte valt något av dessa manus har delvis att göra med att
de är äldre än Jennison & Stricklands, men framförallt för att när vi analyserade
Kalogridis och Whedons manus märkte vi att de är lika både filmen och manuset i så väl
struktur, berättelse och val av karaktärer. På grund av detta valde vi att utesluta deras
versioner då analyserna skulle bli snarlika de vi nu ska göra och framförallt den på
Jennison & Stricklands manus.
Att vi har valt filmmanus och film som material grundar sig i att vi ville kunna
utgå från Voglers hjälteresa i våra analyser och då Vogler själv fokuserar främst på
filmer i sin bok ville vi också göra det. Därför har vi valt att utesluta serietidningarna,
från vilka Wonder Woman har sitt ursprung, TV-serien Wonder Woman med Lynda
Carter i huvudrollen, samt pilotavsnittet från 2011 som även det hade varit alternativ att
analysera.

2. ANALYS
Denna del av uppsatsen kommer att innefatta analysen av materialet utifrån ovanstående
metod. I analysen kommer vi endast benämna Wonder Woman som Diana.

2.1 Allan Heinberg – Wonder Woman (2017)
I filmen Wonder Woman, som tar plats under första världskriget, får publiken bevittna
Wonder Womans ursprungsberättelse. Först ges en kort inblick i Dianas liv från barn till
vuxen på ön Themyscira; amasonernas hem och Dianas födelseplats. En dag kraschar
Steve Trevor, en amerikansk spion, i vattnet utanför Themysciras kust och Diana räddar
honom. Tyskarna som är efter Steve attackerar ön, men slås ner av amasonerna. Denna
drabbning och Steves berättelse om kriget motiverar Diana att lämna sitt hem och följa
med Steve till människornas värld. Där tänker hon besegra krigsguden Ares som hon är
säker på ligger bakom kriget.
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2.1.1 Vardag och kallelse
Under de första cirka tolv minuterna av filmen får publiken följa Heinberg & Jenkins
gestaltning av Diana i hennes vardag på ön. Under detta moment ska huvudkaraktären
introduceras och hennes normala värld presenteras för publiken (Vogler 85), vilken
oftast skiljer sig väldigt mycket från den speciella värld hon kommer till under senare
moment (86). Först visas Diana som barn då hon vill lära sig slåss, men förbjuds från att
träna av sin mamma, drottning Hippolyta. Diana tränar då istället i smyg tillsammans
med generalen Antiope (se bild
1) och uppvisar tidigt i sin
träning stor ambition. Hon
strävar efter ära, vilket
Aristoteles skriver att en
Bild 1. En ung Diana tränar med Antiope i smyg. (00:07:30)

ambitiös person ska göra (116;

bok 4, kap. 4), och främst efter individuell ära genom viljan av att accepteras i ett
kollektiv och att vara en krigare. Diana vill vara som de andra amasonerna och är
beredd att göra vad som krävs för att passa in.
Det framkommer alltså snabbt att Diana känner sig utanför på ön. Enligt Vogler
försöker en hjälte alltid uppnå fullständighet, men under vardagsmomentet ska hjälten
sakna något, vilket kan vara en avliden familjemedlem, ett stulet föremål eller en brist i
hennes personlighet (106). Om hjälten inte uppenbart saknar något i sin vardag, handlar
det istället om att hon inte riktigt passar in i sin omgivning och försöker anpassa sig till
sina förhållanden (113). Vogler menar att denna typ av hjälte lever i förnekelse och
kommer, med hjälp av kallelsen, inse att hon inte hör hemma i sin vardag. Diana
kommer behöva inse att hon inte kan utvecklas till fullo i sin normala värld, utan måste
lämna ön för att nå sin fullständiga potential. Hon har ambitionen att bli som resten av
amasonerna, men behöver utveckla samtliga dygder hos sig själv och kan inte det i den
bubbla hon just nu lever i.
Utöver hennes prov på ambition brister Diana i dygden uppriktighet då en
uppriktig person ska vara sanningsenlig både i sitt språk, hur hon för sig och vad hon
gör (Aristoteles, 122; bok 4, kap. 7). Diana håller träningen gömd från sin mamma och
är alltså inte sanningsenlig. Däremot är hon endast ett barn och som vi nämnt tidigare
skriver Aristoteles att dygderna inte finns naturligt hos människor utan är något som
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måste övas på (51; bok 2, kap. 1). Således visar bristen i uppriktighet i detta fall snarare
på utvecklingspotential och slughet.
Filmen gör sedan ett par tidshopp fram till en vuxen Diana som avväpnar ett
flertal av amasonerna, och även generalen, under träning. Hon ser därefter upp mot
Hippolyta som bevakar dem varpå hennes problem gör sig tillkänna. Det är tredje
gången hon tittar upp på sin mamma under den här sekvensen och hennes blickar tyder
på att hon söker bekräftelse och beundran. Hennes agerande visar att Diana inte strävar
efter äran så som en storslagen person ska göra, utan strävar för sig själv. Aristoteles
kallar en sådan person för smaklös, vilken är någon som inte begår sina storslagna
handlingar utifrån ädla syften, utan endast söker beundran (110; bok 4, kap. 2).
Diana brister även i modet då hon här agerar övermodigt, som Aristoteles
beskriver att en person gör som är skrytsam och inte utför modiga dåd för ett ädelt syfte
(89; bok 3, kap. 7). Den övermodige är energisk och villig inför farorna, men blir rädd
och backar tillbaka så fort hon möter verkliga hot. Heinberg & Jenkins gestaltar här en
högdragen och ivrig Diana som slåss mot amasonerna med ett leende på läpparna. Hon
tror sig sedan vara värd beundran när hon avväpnat Antiope, men när hon tittar upp
passar Antiope på att attackera på nytt. Generalen uttrycker sin ilska över att Diana
fortfarande lever i förnekelse och inte har insett sitt riktiga syfte. Hon har ett flertal
gånger sagt att Diana är starkare än vad hon tror och har även insinuerat till att Diana
faktiskt är annorlunda från de andra amasonerna. Antiope är frustrerad över att Diana
inte tränat för att nå sin fulla potential, utan istället tränat för att bli bäst och beundrad
av sina medmänniskor. Diana har ingen chans mot Antiope utan ryggar tillbaka och blir
rädd. Hon kan bara försöka
skydda sig mot slagen (se bild 2)
och gör då den klassiska
Wonder Woman-rörelsen där
hon sätter sina armband i ett
kors framför sig. En stor våg av

Bild 2. Diana blir rädd när Antiope attackerar. (00:13:54)

energi väller ut från henne vilket gör att Antiope och flera andra amasoner flyger bak
och faller till marken. Reaktionerna från Diana och de andra amasonerna visar att det är
första gången detta sker.
I och med upptäckten av denna nya kraft får Diana ett uppvaknande. Det är det
första steget för henne att inse sitt syfte, sin inre storslagenhet och gudomlighet. Det är
också den första kallelsen. Innan kallelsen sker ska hjälten helst besitta en instabilitet
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och det ska finnas utrymme för utveckling hos henne (Vogler 99). Instabiliteten hos
Diana ligger i hennes känslor i filmen. När Antiope attackerar och Diana ryggar tillbaka
låter hon rädslan styra. Hon har avväpnat Antiope tidigare, vilket visar på att hon är
kapabel att försvara sig själv mot generalen, men istället för att slå tillbaka försöker hon
lämna situationen genom att krypa bakåt. När hon sätter armarna i kors har hennes
känslor tagit över och bildar energifältet som slår omkull de i hennes närhet.
Denna utveckling förstärks av en katalysator som sätter fart på berättelsen, här i
form av Steve Trevor vars plan störtar ner i vattnet en bit utanför ön. Diana dyker ner i
havet och räddar honom och hennes vänlighet framhävs, då hon har agerat mot en
främling som hon skulle mot någon närstående och satt hans välbefinnande och
överlevnad först (Aristoteles 120; bok 4, kap. 6). Hon bemöter dessutom Steve med ett
vänligt leende när han vaknar upp, trots att han är främmande.
Det händer att hjälten får mer än en kallelse innan hon accepterar utmaningen
(Vogler 122), vilket är precis vad som sker i Wonder Woman. Nästa kallelse kommer i
form av en attack från tyskarna mot Themyscira där amasonerna tillslut står som
segrare. Antiope ligger för döden och uppmanar Diana att lämna Themyscira.
Amasonerna, som förlorat både sin general och många krigare, är redo att döda Steve,
men Diana försvarar honom och låter inte känslorna ta över och agerar inte hämndgirigt.
Detta, samt att agera utefter sitt förnuft, är hur Aristoteles beskriver en person med
dygden godmodighet (117; bok 4, kap. 5). Till skillnad från övriga vill Diana sålunda
höra vad Steve har att säga. Steve berättar då om kriget som pågår i människornas värld.
Diana blir märkbart emotionell över det han berättar, men hennes agerande sker först i
scenen efter då hon direkt går och pratar med Hippolyta och en grupp andra amasoner
om det som sagts. Hon vill att de ska hjälpa till.
Steve är här en del av den sista kallelsen. Han är vad Vogler kallar för ”the
Herald”, en karaktär som presenterar en möjlighet att möta det okända (119). Det är
denna karaktärs jobb att hjälpa hjälten inse att hon inte hör hemma i sin vanliga värld
längre (120). Steves närvaro på Themyscira har skakat om Dianas tillvaro så pass att
hon inte längre kan fortsätta leva i förnekelse. När han berättar om kriget i människans
värld inser hon att hon inte kan låta bli att agera, så som de andra amasonerna väljer att
göra.
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2.1.2 Vägran/tvivel, mentor och tröskel
Den sista delen av kallelsen går här ihop med hjälteresans vägran/tvivel. Enligt Vogler
är momentet vägran/tvivel till för att visa publiken att resan hjälten ska ge sig ut på är
riskfylld och betona möjliga uppoffringar eller förändringar hos hjälten (127). Diana är
dock vad Vogler kallar för en villig hjälte (110). Dessa hjältar accepterar kallelsen direkt
och visar ingen rädsla för vad som komma ska. Istället är det andra runtomkring Diana
som tvivlar och speciellt då Hippolyta. Diana lyckas inte övertyga henne eller någon av
de andra amasonerna, utan förbjuds från att göra något, och på så sätt skiljer sig hennes
agerande igen från deras. Diana vill göra vad som är rätt och utan några själviska motiv,
vilket Aristoteles menar att en rättrådig person gör (131; bok 5, kap. 1).
Skulle Diana vägra under detta moment hade hon ansetts vara feg, då en modig
person ska stå ut med sin fruktan (Aristoteles, 88; bok 3, kap. 7). Enligt Aristoteles är
det dock helt förståeligt och nästan förväntat att vara rädd i vissa sammanhang, så det
hade varit behörigt att tveka. Total avsaknad av rädsla tyder dock på övermod (89; bok
3, kap. 7) och övermodig är just vad Diana är under vägran/tvivel när hon saknar
tvekan, eftersom hon aldrig har lämnat Themyscira och inte vet vad som väntar i den
speciella världen. Heinberg & Jenkins har dock antytt till att Diana är annorlunda
jämfört med de andra amasonerna och att hon är starkare än vad hon tror, vilket
framförallt framgår i en konversation tidigt i filmen mellan Hippolyta och Antiope.
Hade hennes mamma och resten av amasonerna berättat sanningen om hennes förmågor
skulle hennes övermod snarare vara berättigat, då hon som halvgud har krafterna att
besegra Ares.
Nästa steg i hjälteresan är mentorn som i filmen utgörs av Steve. Vogler nämner
att det är vanligt att karaktären han kallar ”the Herald” tar rollen som mentorn (119),
som är vis och har hjältens bästa i åtanke. Mentorns funktion är att ge hjälten något hon
behöver på resan, samt få henne att sluta vägra/tvivla (117). Steve ändrar Dianas
tankesätt från att hon vill åka till att hon ska åka genom att inspirera henne och det
rättrådiga hos Diana övertrumfar därmed lojaliteten till den egna gruppen. Diana frågar
Steve varför han vill tillbaka till kriget, varpå han svarar att han inte vill, men känner att
han borde och citerar sin pappa; ”’If you see something wrong happening in the world,
you can either do nothing or you can do something.’ I already tried nothing” (Jenkins,
00:32:47). Svaret Steve ger får Diana att tänka om och hon väljer att åka till människans
värld med honom, med eller utan sin mammas godkännande.
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Härnäst kommer momentet tröskeln i hjälteresan då hjälten åker till den speciella
världen och accepterar konsekvenserna som medföljer (Vogler 18). Diana och Steve ska
just ge sig iväg med en båt när Hippolyta hittar dem och Diana direkt gör klart för henne
att hon inte tänker stanna. ”I cannot stand by while innocent lives are lost. If no one else
will defend the world from Ares, then I must” (Jenkins, 00:36:50). Hennes rättrådighet
framhävs ännu en gång då hon vill göra det rätta.

2.1.3 Tester/vänner/fiender, närmande och prövning
Momentet i hjälteresan som heter tester/vänner/fiender äger rum i London och Diana
kommer till den speciella världen. Vogler skriver att i detta moment får hjälten utstå
tester som ska förbereda henne inför större kommande prövningar och utmaningar
(136). Hjälten kan även skaffa nya vänner, identifiera fiender och ta reda på vem som
går eller inte går att lita på, vilket också är en del av testerna.
Steve och Diana möter politiker och militär för att övertala dem om att få åka till
fronten för att stoppa tyskarna från att skapa ett avgörande vapen; en gas som kan leda
till flera miljoners död. När makthavarna vägrar blir Diana arg, tappar
självbehärskningen och skäller ut dem. Hon kallar dem för ynkryggar då de sitter bakom
sina skrivbord i London, långt ifrån striderna och berättar att där hon kommer ifrån slåss
generalerna med soldatarena på slagfälten och dör med dem. Dianas ilska är begriplig,
men Aristoteles menar att när en person känner begär ska dessa inte överta förnuftet
(100; bok 3, kap. 12) och att skälla på männen kan i det här fallet orsaka större skada än
vad det gör nytta. Även brister i godmodigheten gör sig tillkänna då hon än en gång
låter sina känslor styra. När hon nämner att generalen dör med sina soldater har hon
Antiope, som dog för att rädda Diana, i åtanke. Antiope var inte bara en general utan
också hennes moster och det är förståeligt att Diana sörjer hennes död. Hennes sorg
samt hennes okunskap kring människans politik och sociala regler är orsaken till
bristerna i denna scen.
Efter mötet försäkrar Steve Diana om att de ska åka ändå och tillsammans med ett
par vänner till Steve beger de sig mot fronten i Belgien och fasen närmandet börjar.
Hjälten befinner sig nu på gränsen till den farligaste punkten i berättelsen (Vogler 20),
varpå hon kan ta hon en paus, planera, lära sig mer om fienden och omorganisera i
gruppen av följeslagare (146). Diana och hennes nya vänner gör läger för natten. Här får
hon se konsekvenserna av kriget i både Chief, som förlorat sitt hem, och Charlie, som
lider av post traumatisk stress. Hon bemöter båda med vänlighet och framför allt
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Charlie, som Diana försöker trösta när han drömmer en mardröm. När de passerar
skadade soldater eller civila i nöd vill Diana hjälpa dem, men de andra säger åt henne att
hon inget kan göra och att de måste fortsätta. Hon är märkbart berörd av situationen som
människorna omkring henne befinner sig i, men låter sig inte styras av sina känslor utan
lyssnar på sina vänner och fokuserar på att nå resans mål.
Prövningen börjar nu, då hjälten möter den största och svåraste motståndaren
hittills och kommer öga mot öga med döden (Vogler 159). Hjälten blir antingen vittne
till död, orsakar död, blir dödad själv eller undkommer döden med nöd och näppe (166–
167). Vogler menar att denna tvist med döden krävs då hjälten behöver födas på nytt
och förändras på något sätt (159). I prövningen i Wonder Woman vill Diana hjälpa
invånarna i en ockuperad by, men blir tillsagd ännu en gång att hon inget kan göra
eftersom det finns skyttegravar fyllda med tyskar mellan henne och byn. Den här
gången anser dock Diana att de måste göra något, då det nu är betydligt fler människors
liv på spel. Diana kliver ut på
fältet och för första gången får
publiken se henne i full Wonder
Woman mundering. Hon gör det
ingen annan kan och tar åt sig
Bild 3. Diana avvärjer tyskarnas skott med sin sköld.
(01:15:54)

elden från tyskarnas vapen (se

bild 3) och attackerar sedan de tyska soldaterna i skyttegravarna. De tar tillbaka byn
från tyskarna och invånarna vågar sig ut från sina hem och applåderar Diana för att hon
räddat dem.
Här får publiken och Dianas vänner se mer av de förmågor hon besitter när hon
slåss med svärd och lasso mot åtskilliga tyskar och tar ner ett torn där en skarpskytt
suttit. Hon genomför ädla, övermänskliga dåd, så som Aristoteles skriver att en
storslagen person ska göra (108; bok 4, kap. 2), som för första gången är den dygd som
framhävs på allvar framför de andra dygderna, då ingen vanlig person klarar av att
utföra de dåd hon gör. Att de applåderar henne placerar henne över dem, gör henne
ytterligare extraordinär och förstärker hennes storslagenhet.

2.1.4 Belöning och vägen tillbaka
Nästa moment av hjälteresan är belöningen då hjälten, enligt Vogler, får något
värdefullt på grund av det hon just gått igenom (22). Hjälten kan exempelvis få en skatt
eller ett vapen, men hon kan också få en erfarenhet eller insikt som leder till större
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förståelse. Dianas belöning är bättre självkänsla. Hon är nu säker på sin kapacitet och på
att hon kan klara det uppdrag hon kommit till den speciella världen för att genomföra.
Vidare skriver Vogler att hjälten och hennes vänner under belöningen kan slappna av
och fira vinsten från prövningen, som Diana och hennes vänner också gör (182). Det är
framförallt hennes vänlighet som framhävs här, både tillsammans med Steve och hennes
vänner, men också när invånarna kommer fram för att tacka henne för det hon gjort.
Hon är lättillgänglig för invånarna, möter dem med ett leende och upplevs som någon
omgivningen vill vara vän med, vilket är hur Aristoteles beskriver en person som
innehar vänlighet (120; bok 4, kap. 6). Diana är inte vänlig för att hon vill ha något i
gengäld eller för att hon känner kärlek för dessa främlingar, utan för att det är en del av
hennes karaktär.
Vogler menar att belöningen även är en tid då hjälten och hennes kärleksintresse
kan komma närmare varandra, som här sker mellan Diana och Steve (183). I en tidigare
scen står de ute på torget och dansar och Steve berättar vad par gör när världen inte
befinner sig i krig. Det tydliggörs att Steve är Dianas väg in i människans värld och att
han representerar mänskligheten för henne. Det är en väldigt intim scen och leder till en
kärleksscen. Hon är uppriktig och visar hur hon känner inför honom genom en kyss.
Nu börjar momentet som heter vägen tillbaka då hjälten kan välja om hon vill
stanna i den speciella världen eller åka hem igen (Vogler 193), men för Diana finns inte
valet att åka hem eftersom hon fortfarande är på jakt efter Ares. Prövningen gav Diana
bättre självförtroende och ett exempel som visar på en förändring hos henne är hur hon
nu tagit befäl och leder gruppen, när hon tidigare gått i mitten eller längst bak. Just att
hjälten framställs med förbättrat självförtroende efter belöningen är vanligt, enligt
Vogler (189). Däremot kan detta leda till ett uppblåst ego och helt plötsligt kan hjälten
bli arrogant och få en förvriden bild av sitt eget värde.
Fram till denna punkt har Heinberg & Jenkins visat på ett relativt stort ego hos
Diana, då hon aldrig bett om hjälp och hela tiden tror sig kunna vinna över krigsguden
helt själv. Det enda tillfälle hon uttrycker ödmjukhet var under belöningen i en
konversation med Steve då han säger – med hänvisning till byborna – att det är tack
vare henne som de är fria och Diana svarar att de gjorde det tillsammans. I en kort paus
från sitt uppdrag låter hon sitt ego dra sig tillbaka och hon kan njuta av segern. Stunden
är dock tillfällig och hennes ego växer som sagt ytterligare när uppdraget fortsätter.
Dianas uppblåsta ego visar sig tydligare på en bal som hon och hennes
följeslagare besöker för att komma nära Ludendorf, en tysk general som Diana tror är
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Ares. Hon är redo att slutföra sitt uppdrag och tänker således döda vad hon tror är en
gud mitt bland alla gäster. Rättrådigheten brister här då hon må agera rätt, men gör det
vid helt fel tidpunkt, och modet hon vann i samband med prövningen har övergått till
övermod eftersom hon agerar dumdristigt och utan någon tanke på konsekvenser
(Aristoteles 89, 129; bok 3, 5, kap. 7, kap. 1). Innan Diana hinner attackera lyckas dock
Steve stoppa henne och ovetande om Diana och Steve bombar då Ludendorf byn de
tidigare räddat med en gas som dödar samtliga invånare.
Det kan tänkas att det egentligen är Steve som felar då han stoppar henne, vilket
leder till att Ludendorf kan döda människorna i byn. Däremot menar Vogler att
motgångar som den här ofta sker under vägen tillbaka (199). Hjälten har hittills till
större del upplevt tur och lycka, men detta är nu över. Därför, även om Steve inte hade
stoppat henne, hade Diana mött på en liknande motgång för att skapa samma
känslomässiga reaktion hos henne.
När Diana kommer till den ödelagda byn blir hon känslomässigt överbelastad och
börjar få den insikt som i nästa sekvens kommer till sin spets. Godmodigheten felar när
hennes känslor går överstyr och hon tar motgången oerhört hårt, vilket även visar på
brist i stolthet, då Aristoteles menar att en stolt person ska vara återhållsam i sitt sätt och
inte bli överlycklig av medgångar eller nedslagen av motgångar (112; bok 4, kap. 3).
Diana blir förkrossad och skyller allt på Steve och säger att hon hade kunnat rädda
människorna i byn om det inte var för honom. ”I understand everything now. It isn’t just
the Germans that Ares has corrupted, it’s you too” (Jenkins 01:40:44). Hon anser sig
vara den enda som är att lita på eftersom att hon tror alla människor är korrumperade. I
och med Dianas uttalande fortsätter hon att fela i sin stolthet då, som vi nämnt tidigare,
en person med stolthet vara värd den uppfattning hon har om sig själv. Diana ser sig
själv vara över alla andra och hon är tillbaka där hon var från början, med att tro att hon
klarar allt själv.
Hon lämnar Steve och ger sig iväg, hittar Ludendorf och dödar honom, men
ingenting förändras. Människorna fortsätter att slåss mot varandra och nu kommer
Diana till den fullständiga insikten. Hon har sett oskyldiga människor lida och har varit
bekväm i att skylla allt på Ares, men när Steve, hennes vän och mannen som hon älskar,
stoppar henne från att rädda byborna börjar hon inse att det inte är så enkelt. Hon ser nu
klart att världen inte är svart och vit och att allt inte är Ares fel (se bild 4). Hon förstår
att det finns en naturlig ondska i människan och när Steve hittar Diana och ber henne
följa med honom för att stoppa kriget säger hon därför nej. Därmed brister hon i
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godmodighet, eftersom hon låter
sin besvikelse och sorg
överskugga hennes omdöme.
Hon tycker inte människorna är
värda att rädda längre. ”My
mother was right. She said ’the
Bild 4. Diana ifrågasätter vad hon tidigare trott sig veta om
människan. (01:47:50)

world of men do not deserve you.

They don’t deserve our help’” (Jenkins 01:46:55). Istället för att göra det som är
rättrådigt och fortsätta kampen mot tyskarna för att rädda fler människor från att dö,
väljer Diana att agera utifrån sina känslor och således brister hon även i rättrådighet.
Bristerna hos Diana under vägen tillbaka är stora, men nödvändiga då Vogler menar att
svagheter och brister måste finnas hos hjältar (37). Han anser att de måste utvecklas för
att de annars inte skulle vara intressanta för publiken och vara svåra att identifiera sig
med (39). Dessa brister är viktiga för berättelsen då de krävs för att Diana ska kunna
fullborda sin utveckling och bli en bättre person och hjälte.

2.1.5 Återfödelse och återkomst
När Steve gett sig iväg står Diana ensam kvar. Då dyker den riktiga Ares upp och
återfödelsen, som är berättelsens klimax, börjar. Momentet återfödelsen består ofta av
en ny liv-eller-död-situation och är sista chansen för hjälten att visa vad hon lärt sig
under resan (Vogler 24). Hon går här igenom en slutgiltig förändring och blir renad så
att hon sedan kan återvända till den vanliga världen om hon så önskar (204, 213).
Det visar sig alltså att Diana har haft fel; Ares är Sir Patrick – en politiker som
hjälpte dem i London. Hon försöker genast använda sitt svärd, The Godkiller, på Ares,
men han förstör vapnet med enkelhet och berättar att det inte är svärdet som är The
Godkiller, utan Diana själv då hon är Zeus dotter. Hon besitter alltså gudomliga krafter
vilket betyder att endast hon har möjligheten att döda honom. Efter att han har berättat
detta försöker han appellera till den sida av Diana som inte tycker att människorna är
värda hennes hjälp. Hon tvekar, men säger emot. Hennes rättrådighet framhävs igen och
överskuggar bristen på godmodighet. Hon är fortfarande osäker på om människorna
förtjänar hennes hjälp, men hon vet att Ares måste besegras.
Under tiden som kampen mellan Diana och Ares äger rum har Steve kapat
tyskarnas plan för att göra sig av med gasen som finns ombord. Diana befinner sig i
underläge mot Ares och när hon ser Steve sprängas i luften. Hon reagerar kraftigt, både
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känslomässigt och fysiskt, och
tar sig loss – något hon tidigare
inte klarade av att göra – flyger
upp och det exploderar kring
henne (se bild 5). Publiken får
se hennes krafter i en större

Bild 5. Diana erhåller sina nya krafter. (02:01:18)

skala än tidigare och inte ens Ares kan stå emot kraftfältet som Diana skapar.
Diana är ostoppbar i sin sorg och tar ner alla soldater runtomkring sig betydligt
mer ohämmat än tidigare. Hon agerar helt utifrån sina känslor, vilket återigen antyder
brister i godmodigheten. Det finns dock undantag som Aristoteles kallar för ofrivilliga
känslor som man inte kan anklagas för (71; bok 3, kap. 1. Han menar att frivilliga
känslor och handlingar är de som är karaktäristiska för personen, medan ofrivilliga är
motsatsen (71–72; bok 3, kap. 1). Samtidigt skriver han att handlande efter känslor, och
i detta fall sorg, inte är ofrivilligt eftersom sorg är en mänsklig känsla och handlingarna
då är människans egna (75; bok 3, kap 1). Däremot, om handlingen medför ånger och
smärta anses den också vara ofrivillig (73; bok 2, kap. 1). Ofrivilligt handlande är alltså
komplicerat och det är det även i Dianas fall. Hon har genom hela filmen visat sig naiv i
sin syn på människan och världen, så när denna bild raseras skapar det en emotionell
affekt hos henne, i och med att hon inte bara reagerar känslomässigt utan också fysiskt.
Mitt i känslostormen börjar Ares spela på Dianas känslor och serverar henne Dr
Maru – skaparen av den gas som dödade Steve och människorna i byn. Dr Maru ligger
på marken framför henne,
försvarslös, medan Diana håller
upp en stridsvagn ovanför
huvudet, redo att krossa henne
(se bild 6). Hon har påpekat ett
Bild 6. Diana överväger att döda Dr Maru. (02:02:50)

flertal gånger hur fel det är att

döda barn, kvinnor och människor som inte kan försvara sig, men detta är något som
Diana nu själv håller på att göra. Vi anser därför att hon skulle ångra sin handling om
hon tar ett liv på det här sättet och argumenterar för att Diana agerar ofrivilligt från
Steves död till nu.
Diana är vid ett avgörande vägval då hon antingen kan regrediera i sin utveckling
och döda Dr Maru eller agera utefter sina nyvunna lärdomar och låta henne leva. Enligt
Vogler är denna händelse hjältens chans att bli deras nya, förändrade jag (231–232).
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Hon har genomgående låtit sina känslor styra hennes agerande, således krävs det att hon
här inte gör det för att ha gått igenom en riktig utveckling. Den förbättrade och
förändrade hjälten ska inneha både de bästa egenskaperna från den gamla versionen av
sig själv, samt de nya lärdomarna hon fått med sig under sin resa (Vogler 227–228).
Innan hon tar sitt beslut återupplever Diana sin sista stund med Steve där han gör
sina planer tydliga. Han har möjligheten att göra ett själviskt val, som ger honom
chansen att överleva och mer tid tillsammans med Diana, eller ett val att göra det rätta
vilket leder till döden. Insikten Diana kommer till – att människan har godhet inom sig –
når hon tack vare Steves självuppoffrande handling. Han får en sista gång agera som
människans representant för Diana, vilket ger henne en inblick i deras komplicerade
verklighet och hon inser att människan är värd att rädda trots allt. ”You’re wrong about
them. They’re everything you say, but so much more. […] It’s not about deserve. It’s
about what you believe. And I believe in love” (Jenkins, 02:04:18). Hon gör därför valet
att låta Dr Maru överleva, vilket fullbordar hennes utveckling.
Hon innehar nu en stillhet som hon tidigare inte haft. Istället för att springa mot
Ares går hon och talar lugnt till honom. Hon är inte längre arg på varken Ares eller på
mänskligheten, utan förstår att världen är mycket mer komplex än vad Ares kan se. Allt
detta är egenskaper som Aristoteles menar en godmodig person besitter (119; bok 4,
kap. 5). Hennes känslor styr inte längre hennes agerande, vilket ytterligare förstärker
hennes godmodighet. Heinberg & Jenkins visar här att Dianas känslor i sig inte är en
brist och att de till och med kan ha en positiv påverkan när de används rätt. Det är när
hon låter dessa känslor styra hennes omdöme som hon brister. Här framhäver de Dianas
utveckling och förbättring i och med att hon, när hon har kontroll på sina känslor, blir
starkare av dem snarare än svag. Vogler menar att den förbättrade och förändrade
hjälten ska inneha både de bästa egenskaperna från den gamla versionen av sig själv,
samt de nya lärdomarna hon fått med sig under sin resa (227–228). Det är precis vad
Diana gör här och kan använda alla sina känslor, inklusive sin sorg och kärlek, för att
tillslut besegra Ares som drivs av hat.
Vidare framhävs även hennes uppriktighet här, då hon agerar så som Aristoteles
skriver att en uppriktig person gör, genom att leva som hon lär och vara sanningsenlig
även i stunder då det inte spelar någon roll (122; bok 4, kap. 7). Hon är ärlig mot Ares
fast än hon inte behöver vara det. Även hennes gudomlighet och storslagenhet
framhävs, då Diana vill rädda världen och människorna från Ares, men också eftersom
hennes krafter i denna sista del av striden är större än någonsin förut. Hon flyger,
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använder sig av ett osynligt fält som sköld och beblandar blixtarna Ares kastar mot
henne med sina egna krafter, vilket är vad som till slut tar död på honom. Hon gör det
ingen annan kan göra, hon dödar en gud, och hon gör det med ädla avsikter, som en
storslagen person ska (Aristoteles 108–109; bok 4, kap. 2).
När kampen är över sitter hon på ett kontor i Paris i nutid och återkomsten börjar.
Under återkomsten åker hjälten antingen hem eller fortsätter sin resa (Vogler 221). Vad
hjälten än väljer är det dock med en känsla av att hon är en ny person som påbörjar ett
nytt liv. Exakt vad för liv Diana har påbörjat vet vi inte, men det sista publiken ser av
henne är hur hon i sin Wonder Woman dräkt gör ett jättehopp och flyger ut över staden
för att rädda någon i fara. Hon fortsätter alltså att hjälpa människor och detta framhäver
en sista gång hennes rättrådighet.

2.1.6 Reflektion
Diana felar i dygder under fem olika moment i hjälteresan, men det finns grund för
dessa brister. När hon brister i uppriktigheten handlar det om att hon är barn och ännu
inte har lärt sig att agera moraliskt rätt. Under momentet tester/vänner/fiender handlar
det om att hon är oerfaren och inte har hunnit förstå sig på människans militära och
politiska system.
Utöver dessa brister följer hon de olika utvecklingspunkter som finns i hjälteresan.
Under vardagen ska det exempelvis finnas en instabilitet hos hjälten, vilket det här gör
hos Diana som då visar på hennes utvecklingspotential. Sedan, när hon brister i modet
under vägran/tvivel kopplas även det till hjälteresan, då hon agerar som Vogler anser att
en villig hjälte ska göra. Under vägen tillbaka och återfödelsen brister Diana ännu ett
par gånger i ett antal dygder, men eftersom hjälten ska gå igenom kriser för att kunna
utvecklas är dessa brister rättfärdigade av hjälteresan.
Framförallt är det hennes känslor som gör att hon brister under filmens gång, men i
slutet av filmen, när hon erfarit samtliga moment, har hon fått kontroll på sina känslor
och använder dem istället på ett positivt vis och blir starkare av dem. Diana har
genomgått en utveckling och blivit en komplett hjälte.
I övrigt följer filmen hjälteresan i princip till punkt och pricka. Trots att Diana inte
genomför några generösa handlingar så visar hon generell generositet igenom hela
filmen. Hon är alltid sig själv och delar med sig av sin person i samtliga moment.
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2.2 M. Jennison & B. Strickland – Wonder Woman (2007)
Storyn i Jennison & Stricklands manus äger rum under andra världskriget. Steve Trevor
är en amerikansk stridspilot som lyckas stjäla ett tyskt bombflygplan. Planet blir dock
skadat under flykten vilket får honom ur kurs och han kraschlandar på ön Themyscira.
Detta sker samtidigt som amasonerna är mitt uppe i att utse någon som ska åka till
människans värld för att hitta amasonen Galina. Hon har åkt dit för att försäkra sig om
att Pandoras ask fortfarande är säker från människan, men har inte återvänt och
amasonerna befarar att något hänt henne. Omständigheter leder till att Diana flyr
Themyscira med Steve och tillsammans påbörjar de sökandet efter Galina och Pandoras
ask. Det visar sig att Galina har andra planer och vill ha Pandoras ask för sig själv.

2.2.1 Vardag och kallelse
Läsarens första möte med protagonisten i hennes vardag är Diana själv i full
stridsmundering och hjälm när hon går in på en arena där hon ska slåss mot amasonen
Phillipus. Under kampens gång gör Phillipus det tillkänna att Diana inte borde vara där
och frågar vad hon sysslar med, varpå Diana svarar ”winning” och kort därefter gör hon
också det (Jennison & Strickland 10). När Galinas dotter, Artemis, i nästa duell går
överstyr och attackerar en annan amason även efter att duellen är över, går Diana
emellan och stoppar henne. Artemis diskas och Diana utses till vinnaren som får åka till
människans värld.
Början är lik filmen i och med att även Jennison & Stricklands gestaltning av
Diana slåss och vinner över andra amasoner. Hennes storslagenhet framhävs eftersom
hon är bättre än både Artemis och Phillipus – som senare visar sig vara en general –
även då det i nästa scen framgår att hon endast är 20 år gammal och är mer oerfaren än
amasonerna som är tusentals år gamla. Som i filmen är det även ambitionen som stärks
under vardagen, men med ett annat mål i åtanke. I innehav av ambition ska en person,
enligt Aristoteles, framförallt söka äran på ett korrekt sätt (116; bok 4, kap. 4), något
som Diana i filmen gör genom sin vilja att bli en lika bra krigare som de andra
amasonerna, medan hon i detta manus vill blir utvald för att hämta hem Galina. Inget i
Dianas agerande tyder på att hon är äregirig, utan det hon gör och säger under denna
första sekvens visar att hennes motiv är ädelt.
När Hippolyte, Dianas mamma och amasonernas drottning, får reda på vem hon är
blir hon rasande och läsaren får veta att hon egentligen förbjudit Diana från att duellera.
Hippolyte säger åt henne att lämna arenan. “Diana feels every eye in the stadium
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stabbing her in the back. Hurt and humiliated, she skulks back down the tunnel leading
out of the Coliseum” (Jennison & Strickland 15). Diana tar nederlaget mot sin mor hårt,
vilket Aristoteles menar att en stolt person inte ska göra (112; bok 4, kap. 3) och
instabiliteten hos henne, som Vogler skriver att de flesta hjältar har (92), visar sig för
första gången. Hon har ett leende på läpparna i början av scenen, men leendet faller
snabbt när hon får se Hippolytes reaktion på att det var Diana som vann. Detta, samt
Dianas replik ”I am the same as anyone else” (Jennison & Strickland 14), visar på att
hon i det här läget trodde att hennes mamma skulle agera annorlunda och kanske till och
med berömma henne. Hippolyte svarar istället med ”You are still a child” vilket leder
till Dianas känsla av förödmjukelse. Trots den stora skillnaden i ålder och erfarenhet
tycker sig Diana vara på samma nivå som de andra amasonerna. Av Hippolytes reaktion
att döma håller hon inte med och scenen antyder att det inte är första gången Diana
försökt visa sin mamma vad hon kan.
Medan Diana är på väg bort från arenan kommer kallelsen i form av Steve som
kraschlandar en bit bort på ön. Diana tar sig dit före de andra amasonerna och räddar
honom. När hon dock inser att Steve är en man blir hon rädd och släpper honom och då
de andra amasonerna anländer reagerar de med förakt och ilska vid anblicken av honom.
Medan amasonernas handlande här är liknande det i filmen, skiljer sig Dianas då hon i
filmen istället är nyfiken och agerar med fascination när hon först får syn på Steve.
Fram till den punkt då Diana blir rädd är det dock samma dygd som framhävs under
momentet som i filmen. Precis som då har hon räddat en främling och satt Steves
välbefinnande och överlevnad först, vilket påvisar hennes vänlighet (Aristoteles 120;
bok 4, kap. 6). Rädslan skulle man kunna säga är en brist i mod, men Aristoteles menar
att det finns tillfällen då det är mer behörigt att frukta än tvärtom (87; bok 3, kap. 6).
Eftersom läsaren i början av manuset får se en prolog då amasonernas hemska historia
med män framkommer, är det naturligt att Diana blir rädd då hon, vilket kommer fram i
nästa scen, har hört historier om män under sin uppväxt.

2.2.2 Vägran/tvivel, mentor och tröskel
Hippolyte bestämmer att amasonerna måste hålla en debatt kring vad de ska göra med
Steve. Sedan förs en konversation mellan henne och Diana som är momentet
vägran/tvivel och precis som i filmen varken vägrar eller tvivlar Diana, utan det är andra
runtomkring som gör det åt henne och särskilt Hippolyte. Diana säger sig vara trött på
att bli behandlad som ett barn, varpå Hippolyte säger åt Diana att hon inte förstår vad
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som står på spel, men Diana säger emot. Hon säger sig ha lyssnat på människans
radiovågor hela livet, lärt sig deras språk och studerat deras nyheter och anser att hon
vet vad hon ger sig in på. Hippolyte framhåller att kunskap inte är det samma som
vishet, något hon inte tycker att Diana förfogar över, men Diana anser dock att hon gör
det. Hippolytes beslut kvarstår dock och Phillipus kommer skickas till människans värld
istället. Konversationen slutar med en Diana i tårar som springer iväg och säger att
hennes mammas beslut inte är rättvist och att hon hatar ön.
Jennison & Stricklands Diana gör precis som Heinberg & Jenkins Diana och
brister i modet och blir övermodig eftersom hon inte tvivlar. Att inte känna något tvivel
inför tanken på att åka till en helt ny värld full av män som hon har hört hemska
historier om gör Diana till en dumdristig person. Precis som i föregående scen är detta
ett tillfälle då Diana får vara rädd och tveka utan att bli feg. Hon brister även i
godmodigheten då Aristoteles menar att den som är godmodig hellre ska sakna ilska än
ha för mycket och vara mer förstående än hämndgirig (Aristoteles 118; bok 4, kap.).
Diana behåller här inte sitt lugn och blir istället arg på en person och i en situation då
ilska inte krävs, samt visar inte förståelse för Hippolytes åsikter. Diana brister även i
stoltheten då hon klagar på sin mamma och igen är förkrossad över nederlaget mot sin
mor när hon gråtande springer iväg.
Det är enkelt att förstå varför Hippolyte agerar som hon gör när dottern beter sig
som en trotsig tonåring och är ännu en gång en helt annan person än den i arenan eller
Diana i filmen. Att en hjälte har beundransvärda kvaliteter är en viktig del av
karaktären, menar Vogler (36). Publiken ska vilja vara som hjälten och vilja se världen
genom hennes ögon och även känna att hjälten är som dem på något sätt, för att på så
vis bilda sympati och skapa ett intresse för henne (89). Den grandiosa energi Diana hade
i början när hon slogs är som bortblåst och hon är i denna scen på gränsen till att inte
besitta några större beundransvärda kvaliteter eller skapa sympati, i och med hennes
trotsiga beteende. Vidare tar Vogler upp att titeln kan ge publiken en känsla för vilken
typ av film de ska se eller bok de ska läsa och på så sätt skapa intresse (82). Det händer
dock att filmer och böcker faller platt och inte lever upp till titeln och just nu är Diana
långt ifrån titeln av Wonder Woman.
Vi måste dock ha i åtanke att Diana besitter en instabilitet, som nu förstärks, och
även har inre och yttre konflikter, vilket Vogler menar att hjältar ska ha för att kunna
lära sig något och på så vis utvecklas (88). Den yttre konflikten i Jennison & Stricklands
manus handlar om att försöka hämta hem Galina, medan den inre, likt filmen, handlar
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om en inre obalans. Den här gången ter den sig i formen av omognad och oförnuft och
det är denna del av henne som behöver utvecklas. Scenen förstärker Dianas inre konflikt
av att hon anser sig vara redo för att möte människans värld när hon förmodligen inte är
det. Hippolytes replik om att Diana saknar vishet är sann, för som vi tidigare nämnt är
Diana endast 20 år här och att ha lyssnat på en radio och läst på om människans värld är
något helt annat än att sätta sin fot där, särskilt under krigstid.
Härnäst följer momentet mentorn där Diana pratar med amasonen Sophia som
berättar att Steve kommer avrättas då det är straffet för män som inkräktar på ön. Diana
blir förfärad över möjligheten av Steves död och vill stoppa Hippolyte, eftersom hon
tror att Steve kan hjälpa dem hitta Galina och att de kan dra lärdom av hans kunskaper.
Hon agerar rättrådigt eftersom hon vill göra det rätta och rädda Steve och på så vis
kanske också rädda Galina. Aristoteles skriver emellertid att olagligt agerande är
orättrådigt, samtidigt som han senare nämner att ett agerande i principen kan vara orätt
men fortfarande vara rättrådigt (130, 150; bok 5, kap. 1, 8). Hennes agerande här faller
under det senare eftersom lagen må säga att en man som sätter sin fot på ön ska dö, men
då Steve inte vill något illa och dessutom kan vara till hjälp i sökandet efter Galina är
det rättrådigt att rädda honom.
I nästa scen kommer senaten och Hippolyte överens om att Steve ska dö och
momentet tröskeln början. Diana pratar med sin mamma i ett sista försök att få henne att
ändra uppfattning, men misslyckas och stjäl då hennes gyllene lasso och fritar Steve.
Tillsammans flyger de iväg i en osynlig jet innan amasonerna får tag på dem. Under
flykten frågar Steve Diana varför hon fritog honom varpå Diana svarar ”to help me”
(Jennison & Strickland 35). Till skillnad från filmen, där hon endast tänkt använda
Steve som en vägvisare för att sedan själv sköta resten, erkänner hon här för honom att
hon behöver hans hjälp. Enligt Aristoteles ska uppriktighet även visas i situationer då
det inte behövs och denna scen faller in på detta kriterium (122; bok 4, kap. 7). Hittills
har Diana mest varit trotsig, men nu medger hon att hon inte kommer klara av uppdraget
själv.

2.2.3 Tester/vänner/fiender, närmande och prövning
Diana och Steve flyger till Washington D.C. och momentet tester/vänner/fiender börjar
där Diana säger något som påvisar att motiven för hennes agerande likväl inte är särskilt
ädla. De pratar om kriget och Diana säger att hon inte är där för att ta någons sida. Steve
ifrågasätter hennes idé om att leta efter Galina mitt under kriget, varefter Diana säger att
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hon måste, att hon måste ”show them” (Jennison & Strickland 45). Repliken får läsaren
att ifrågasätta hennes tidigare handlingar och motiv. När det tidigare har låtit som att
hon agerar av rättrådiga skäl, kommer det nu fram att det hela endast kan ha gjorts för
egen vinning för att motbevisa hennes mamma och de andra amasonerna.
I detta avseende brister Diana i samtliga dygder. Aristoteles skriver att emedan
den orättrådige är självisk, måste hon också ägna sig åt sådant som är gott (130; bok 5,
kap. 1). Hon är dock inte intresserad av allt som är gott, fortsätter han, utan bara det som
har med hennes egen välgång eller misslyckande att göra. Vidare eftersträvar en
dygdesam person godheten och goda handlingar är de som är ädla och genomförs med
ett ädelt syfte (23,102; bok 1, 4, kap. 1). Diana må ha agerat gott när hon räddade Steve,
men hennes intentioner är egennyttiga och på så sätt inte ädla och alltså är hon varken
god eller dygdesam.
Senare i momentet ska Diana göra något som hon aldrig gjort innan – ljuga och
ställa sig in för att få information – och är osäker på att lyckas. Hon låter dock inte sin
rädsla ta över utan följer med Steve in, vilket är vad Aristoteles skriver att en modig
person ska göra. Hon ska stå ut med att frukta och agera modigt för ett gott ändamål
(89; bok 3, kap. 7). Här begår hon en modig handling för att få fram information som
kan hjälpa dem att komma vidare mot sitt mål, men då målet fortfarande är själviskt
brister hon fortsatt i samtliga dygder.
När de möter antagonisten Gerbert börjar han genast flörta med Diana som flörtar
tillbaka för att få ut den information de behöver. Tillsammans lyckas Diana och Steve
övertyga Gerbert om att de har goda intentioner och han bjuder med dem till Akropolis i
Grekland för att se på tyskarnas flygplansflotta. De tackar ja, varpå Gerbert går och
Steve och Diana börjar dansa sensuellt tillsammans och flörtar och nästan kysser
varandra innan Diana sätter stopp.
Under denna sekvens fortsätter Diana brista av den anledning att hon agerar med
själviska motiv. Hon skulle kunna anses rättrådig, eftersom hon införskaffar
informationen med avsikt att hitta Galina, och även godmodig, då hon inte låter sig
distraheras av sina känslor för Steve, men hennes slutgiltiga mål är fortfarande
detsamma. Av denna anledning är hennes handlingar inte ädla.
Närmandet börjar och Steve och Diana befinner sig på en tysk bas med Gerbert.
Gerbert får reda på att Steve är en spion samtidigt som Diana slåss med några SS
soldater efter att hon sett hur de behandlat en grupp judar. Gerbert avbryter striden och
ger Diana ett val där hon antingen kan ge upp, eller så kommer flera oskyldiga
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människor dö. Diana väljer att ge upp då hon inte vill se någon oskyldig skadas och
Gerbert tar Dianas armband och binder hennes handleder vilket gör henne kraftlös.
I och med Dianas val riskerar hon sina själviska mål för något osjälviskt och för
första gången gör hon något för någon annan än sig själv. Detta gör hennes agerande
rättrådigt emedan Aristoteles menar att någon som är rättrådig alltid sätter andra framför
sig själv och gör det som är moraliskt riktigt (129, 131; bok 5, kap. 1). De tidigare
tillfällen då vi kallat henne rättrådig överskuggas av det som kom fram under tröskeln,
men i denna scen finns det inte någon tvekan om att hennes motiv är ädelt.
Jennison & Stricklands gestaltning av Diana som dygdeideal brister dock av en
annan anledning här eftersom hon sexualiseras. I manuset skildras hur hon förvandlar
sig till Wonder Woman när hon hoppar in mellan SS soldaterna och judarna och hennes
utseende beskrivs då med orden ”SHE LOOKS HOT” (Jennison & Strickland 86).
Manusförfattarna har på så vis förminskat henne till ett objekt och tagit bort hennes
status som hjälte, något som Allie och Jill Hernandez menar har hänt även i
seriealbumen (59).
Prövningen börjar och Gerbert håller Diana och Steve fängslade på tåget på väg
till Grekland när han berättar att han dödat Galina. Diana reagerar med förtvivlan, men
samlar sig snabbt och lyckas övertala Gerbert om att hon är på hans sida. Hon kommer
loss och en strid utbryter som slutar med att delar av tåget faller ner i en ravin, medan
resten av vagnarna fortsätter åka mot sitt mål. Diana tror att Steve dör i kraschen, men
läsaren får vetat att han klarat sig undan med Gerbert på de kvarvarande vagnarna.
Diana ses sedan gå bland vraket där hon gråter och ifrågasätter sina handlingar.
Hennes kvickhet gestaltas under denna sekvens när hon snabbt byter taktik och
lurar Gerbert för att på så sätt kunna ta sig loss. Kvickheten härstammar från den bättre
självkänslan hon hittills har byggt upp och som märks genom att hon tar egna beslut,
något hon inte gjorde i början av hennes tid i den speciella världen. Den ter sig även när
hon tar itu med Gerbert som tror sig ha dödat Galina. Diana hotar honom sedan med
döden, varpå han ljuger och säger att det var en av hans kumpaner, Paula, som dödat
Galina. Diana säger då åt Steve att de måste till Akropolis där Paula ska finnas, innan de
kommer ifrån varandra och delar av tåget kraschar.
I och med att hon nu fått reda på att Galina är död har hennes tidigare mål bytts ut
mot en hämndaktion, vilket även tydliggörs med repliken ”you will pay for this” som
hon riktar mot Gerbert (Jennison & Strickland 96). Manuset säger uttryckligen i
scenbeskrivningen att hon inte är en mördare och att detta är orsaken till varför hon inte
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dödar Gerbert där och då. Det finns dock andra sätt att hämnas på som inte leder till
döden och Diana brister härmed i godmodigheten då Aristoteles skriver att en person
som erhåller dygden inte ska vara hämndgirig (118; bok 4, kap. 5). Hennes stolthet
brister också i synnerhet då hon i slutet av sekvensen ifrågasätter vad hon gjort och vad
hon håller på med. Hennes ego, som hittills växt och blivit starkare, tar stryk och
erfarenheten adderas till hennes inre resa och utveckling.

2.2.4 Vägen tillbaka och belöning
När vägen tillbaka börjar är Diana i Akropolis där också Steve och Gerbert befinner sig
med Paula som visar sig vara Galina. Galina övertygar Diana att hjälpa henne med att
öppna porten till kammaren där Pandoras ask finns, trots att Diana sedan tidigare vet att
asken är farlig och förstår att Galinas motiv är onda. Hon går även in och hämtar asken,
men väl ute igen tvekar hon varpå Gerbert sticker en kniv i magen på Steve, vilket
distraherar Diana och ger Galina en chans att ta asken. Diana och Steve slängs in i
kammaren och porten stängs igen bakom dem.
Diana får reda på Galinas intentioner – att hon vill ta över människans värld –
men trots detta hjälper hon henne. Dianas handlande är därför varken gott eller ädelt och
återigen brister hon i samtliga dygder och särskilt i dygden uppriktighet då Aristoteles
menar att en uppriktig persons agerande visar dennes känslor och fasta tro (122; bok 4,
kap. 7). I början av filmen får läsaren veta att amasonerna skapades för att bekämpa
världens ondska och ingenstans i manuset har Diana gjort eller sagt något som tyder på
att hon vill människor något ont – förutom de som orsakar henne och andra i hennes
närhet smärta, som när hon tidigare försvarade de försvarslösa judarna mot SS
soldaterna. Hon har därför påvisat att hon inte har samma uppfattning om människan
som Galina och Dianas agerande när hon hjälper henne går således emot hennes
övertygelser.
Nu när Diana och Steve är instängda i kammaren har manuset kommit till den del
av vägen tillbaka då Vogler skriver att hjälten kan stöta på motgångar så svåra att det
kan verka som att allt är förlorat (199). Diana och Steve är instängda med tillsynes
ingen väg ut och Diana hamnar av den orsaken i en kris, låter sina känslor ta över och
ger upp. ”I’ve failed” säger hon och plötsligt vaknar fyra statyetter av grekiska gudinnor
i kammaren till liv och pratar med henne (Jennison & Strickland 109). En av dem säger
åt henne att hon har ”opened a path to destruction”, varpå Diana svarar ”I’m sorry. I
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wanted… to do so many things. I wasn’t ready. I failed everyone” (Jennison &
Strickland, 109).
Manuset återkopplar till början då Diana verkade så säker på att hon var redo och
kunde genomföra uppdraget av att hämta hem Galina. Hennes ego, som blivit starkare
under resan gång, tar ett hårt slag och hon tappar allt hopp. Hennes stolthet och
ambition är borta och hon brister även i modet då Aristoteles menar att en modig person
ska ha tilltro till sig själv och vara hoppingivande för andra (90; bok 3, kap. 8). Diana
felar här i båda dessa avseenden. Gudinnorna fortsätter dock prata med henne och Diana
erhåller belöningen. Enligt Vogler ska denna komma efter prövningen (12), men sker
här efter vägen tillbaka istället och endast i formen av en förståelse och inte något
firande så som i filmen. Gudinnorna säger åt Diana att hennes styrka inte ligger i det
kroppsliga utan i viljan och detta blir Dianas insikt, som leder till att hon får tillbaka sin
stolthet och ambition och börjar jobba för att komma därifrån och lyckas.

2.2.5 Återfödelse och återkomst
Återfödelsen början när Diana anländer på Themyscira med sin jet. Amasoner och
nazister slåss runtomkring, medan Hippolyte och Galina kämpar mot varandra.
Hippolyte skadas svårt, varefter Diana förskräckt sätter sig hos henne. Galina får då
chansen att öppna asken, varpå jorden börjar skaka, marken börjar spricka och lava
börjar välla ut. Som Vogler skriver är det under återfödelsen som något större än
tidigare står på spel och till och med hela världen kan vara i fara (205), vilket den också
är här. Trots kaoset runtomkring henne sitter Diana kvar hos sin döende mamma, men
när Galina attackerar henne blir hon tvungen att reagera och en strid utbryter som leder
till att Galina faller ner i lavan och dör.
Diana använder sedan sitt lasso till att få ihop asken som har delats i olika bitar
och explosionen som skapas när hon lyckas tar hennes liv. Hon hamnar i underjorden
där hon träffar guden Hera. ”I’ve lost everything” säger Diana och gråter (Jennison &
Strickland 128), men Hera får henne att inse att hon fortfarande har hoppet och säger att
hon måste leda människan på vägen mot fred. Diana ler då och återupplivas, där hon
återigen träffar Steve och Hippolyte, nu tillsynes helt oskadda.
Diana visar tydligt sitt mod och sin storslagenhet under återfödelsen. Som vi
tidigare nämnt ska den modige enligt Aristoteles till större delen inte känna någon
rädsla och gör hon det ska hon stå ut med det på ett förnuftigt sätt (88; bok 3, kap. 6).
Modet här hänger samman med hjälteresan och det faktum att hjälten möter en större
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fara i detta moment än någonsin tidigare, vilket antyder att hjälten måste inneha modet
för att överkomma sin rädsla och slåss. Vidare skriver Aristoteles att en storslagen
person genomför sådant som inte vanliga människor klarar av (109; bok 4, kap. 2), som
ju Diana gör när hon lyckas stänga asken.
Trots hennes goda agerande visar Diana emellertid också brister. Aristoteles
skriver att en godmodig person ska hantera sina känslor på ett förståndigt sätt och inte
låta sig influeras av dem under beslutstaganden (117–118; bok 4, kap. 5), vilket är något
Diana gör. Istället för att fortsätta försöka stoppa Galina innan hon öppnar asken stannar
Diana en lång stund vid sin döende mammas sida. Hade hon handlat direkt mot Galina
skulle hon kanske aldrig fått chansen att ens öppna asken. Diana hade på så sätt kunnat
förhindra Galinas och flera andras dödsfall, samt den förstörelse asken orsakade.
De dygder hon besitter under återfödelsen överskuggas dock av att hon ännu en
gång agerar själviskt. När hon dött är inte hennes första tanke på att hon gjort något gott,
att hon räddat både amasoner och människor, utan endast på henne själv och det hon
förlorat. Således brister hon ännu en gång i samtliga dygder.
Även manuset i sig innehåller brister då Jennison & Strickland använder sig av
deus ex machina som McKee skriver är en författares största synd (356). Detta betyder
att författaren låter slumpen avgöra under manusets klimax, vilket de gör här genom att
låta lavan, och inte Diana, stoppa Galina. Slumpen används återigen när Diana får ihop
Pandoras ask och dör för att sedan återupplivas. Det finns inget i manuset som tyder på
att hon vet vad som väntar och därför anser vi att den uppoffring Vogler menar att
hjälten ska göra under återfödelsen inte sker här (216).
Under momentet återkomsten har Diana en konversation med Hippolyte där hon
berättar att hon måste åka tillbaka till människans värld. Det är införstått både för
Hippolyte och läsaren att Diana måste göra det som Hera sa; hjälpa människan på sin
väg mot fred. Precis som Heinberg & Jenkins Diana besitter Jennison & Stricklands
Diana samtliga dygder i återkomsten då hennes syfte av att hjälpa människan är ädelt,
gott och osjälviskt. Hon visar här att hon har utvecklats som person, precis som Vogler
skriver att en hjälte ska göra (37), men hon har gjort det oerhört snabbt. Vogler menar
att låta hjälten utvecklas under en kort händelse är en vanligt förekommande brist i
berättelser (211). Diana agerade själviskt i föregående moment, men har nu plötsligt
som intention att hjälpa andra. Som i filmen väljer därför Diana att fortsätta sitt äventyr
i den speciella världen och har fått sitt liv förändrat för all framtid.
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2.2.6 Reflektion
I Jennison & Stricklands manus brister Diana i dygderna under nästan samtliga moment
av hjälteresan, framförallt under de delar då hennes intentioner är själviska. Däremot
finns det ljusglimtar av osjälviskt agerande där hon gottgör sina tillkortakommanden
tillfälligt. En del av hennes brister är dock precis som i filmen i enlighet med
hjälteresan, som exempelvis krisen under vägen tillbaka och instabiliteten hos henne i
början, men utöver detta sker Dianas brister vid tillfällen som är oberoende av
hjälteresan.
Den generella strukturen på hjälteresan i manuset är inte lika tydlig som i filmen
och exempelvis belöningen har placerats efter vägen tillbaka istället för efter
prövningen. Jennison & Strickland brister också i sitt berättande när de använder sig av
deus ex machina under klimax (McKee 356). Diana gör inga större aktiva val under
återfödelsen och därmed blir uppoffringen inte hennes egen. Även under andra delar av
manuset är hon passiv då hon låter Steve eller någon annan bestämma, vilket är i
motsats till filmen där hon endast använder andra som vägvisare, men tar beslut själv.
Under de två sista momenten i manuset går Diana genom en oerhörd snabb
utveckling istället för en längre utveckling som Heinberg & Jenkins har gett henne i
filmen. I sammantaget går hon dock här igenom en större inre utveckling än i filmen, då
hon är betydligt mer omogen till en början och är längre ifrån en hjältestatus. Hennes
yttre utveckling är däremot inte lika framträdande. I likhet med filmen begår Diana inga
specifika generösa handlingar, utan bjuder på sig själv genomgående i manuset, förutom
då hon agerar själviskt.

3. SLUTDISKUSSION
Syftet med denna uppsats var att undersöka gestaltningen av Wonder Woman som
filmkaraktär i relation till ett klassiskt hjälteideal, samt hennes möjlighet att vara en
komplett hjälte. Till vår hjälp tog vi Christopher Voglers hjälteresa och Aristoteles
dygdeetik för att undersöka hur hon som hjälte framställs i Wonder Woman från 2017
och i Jennison & Stricklands manus från 2007.
Wonder Woman är Batman och Supermans jämlike när det kommer till
igenkännlighet och hon är en av de största superhjältarna inom genren. Däremot har
Batman och Superman gestaltats i live action produktioner 13 respektive åtta gånger,
varpå Wonder Woman endast har adapterats två gånger, inklusive filmen som släpptes
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2017. Utöver det här har även ett flertal manus skrivits, men de har aldrig kommit till
produktion, vilket kan tyckas konstigt eftersom hon är en av DC Comics mest kända
karaktärer och har funnits i över 75 år. Anledningen till bristen på adaptioner av
Wonder Woman är att hon i flera år setts som omöjlig att marknadsföra då hennes rötter
gör henne svårsåld i en industri som styrs och konsumeras främst av män (Howell 143).
De har försökt minimera eller rent av ignorera det som gör Wonder Woman unik
snarare än att vara karaktären sann (145) Detta ser vi prov på i Jennison & Stricklands
manus, samt de två andra manus vi läst, där Wonder Woman gestaltas som vilken hjälte
som helst, när hon egentligen skiljer sig från sina superhjältekollegor med sitt unika
ursprung och en bakgrund i bland annat feminismen (Howell 143).
Vi har även lagt märke till att det finns en tendens i dessa manus att sexualisera
Wonder Woman, så som Jennison & Strickland gör vid ett tillfälle. I filmen däremot
finns inget utmärkande tillfälle då Wonder Woman sexualiseras. Istället har Warner
Bros., i och med att man tilldelade rollen till Gal Gadot, gått ifrån något som gestaltas i
seriealbumen och som gjorts så sedan en lång tid tillbaka. De flesta, om inte alla,
kvinnliga superhjältar ritas med stora bröst (Avery-Natale 79) och Wonder Woman är
inget undantag. Det är självklart att kvinnor kan ha stora bröst, men Avery-Natale
menar att när det kommer till kvinnliga superhjältar är oftast deras kroppar centrerade
runt brösten och de används som en representation för femininitet (79). Vidare anser
han att detta objektifierar den kvinnliga karaktären och gör även brösten till ett objekt
för den manliga heterosexuella blicken. I 2013 rapporterade The Huffington Post om
hur Gal Gadot fick ta emot kritik just för att fans av Wonder Woman ansåg att hon inte
hade stora bröst nog för rollen. Kritiken menar vi visar på den syn fans har på
kvinnokroppen, vilken de har erhållit från serietecknarna i och med dras gestaltning av
de kvinnliga karaktärerna.
Däremot, har vi lagt märke till att den kroppsliga gestaltningen i filmen
återspeglar den manliga heterosexuella blicken på ett annat sätt. Wonder Woman och de
amasoner som finns i större roller är betydligt smalare än de muskulösa amasoner som
finns i bakgrunden. Den Wonder Woman som tecknas i seriealbumen må sexualiseras
emellanåt, men hon är åtminstone muskulös och ser ut som en amason som tränat på att
slåss i tusentals år. Detta menar vi har att göra med den standard som finns i Hollywood
där de allra flesta kvinnliga karaktärer som gestaltas är smala. Att tilldela roller som
amasoner till dessa muskulösa kvinnor vi får se i bakgrunden är ett steg i rätt riktning,
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men de når inte riktigt ända fram när både Hippolyta, Antiope och framförallt Wonder
Woman alla gestaltas som betydligt mindre och slankare.
Manuset och filmen skiljer sig inte bara gällande sexualisering och fysisk
gestaltning, utan även i karaktärisering och hjälteresans uppbyggnad. Jennison &
Strickland framställer Wonder Woman på ett sätt som gör att hon inte uppnår
Aristoteles kriterier för vad som definierar en hjälte. Hon brister i dygderna han anser
att en hjälte ska besitta, även då hjälteresan inte kräver detta, och är således per
Aristoteles definition inte en hjälte. Under återkomsten besitter Wonder Woman
samtliga dygder, men då hennes beslut om att hjälpa människor kommer efter en
uppmaning från någon annan, står hon inte ensam i valet och det känns inte lika
meningsfullt. Hennes utveckling till den person hon är då har också gått väldigt fort och
känns därför inte lika trovärdig som den utveckling hon gör i filmen. Hon begår heller
ingen uppoffring och istället för att känna att hon gjort något bra i och med att hon
stängde Pandoras ask och räddade världen från en säker undergång, är hon ledsen över
det hon förlorat. Vi anser därför att Jennison & Stricklands Wonder Woman har mer att
lära innan hon kan ses som en komplett hjälte.
Den Wonder Woman Moulton Marston hade i åtanke när han skapade karaktären
finns det således endast spår av i manuset. Författarna har överlag märkbart inte varit
särskilt insatta i hennes historia. De ger henne knappt möjlighet att visa den godhet som
ligger i grunden för karaktären (Bunn 106) och Wonder Woman får inte direkt chansen
att agera utifrån den osjälviska kärlek som Stuller menar att hon annars gör (100).
Det är dock tydligt att Heinberg, manusförfattare av filmen, innehar betydligt mer
kunskap om Wonder Woman och hennes historia. På DC Comics hemsida står det att
Heinberg tidigare har skrivit för seriealbumen; totalt sex volymer av Wonder Woman
samt ett flertal nummer av Justice League of America där Wonder Woman är medlem.
Det märks att Heinberg är medveten om att grunden till Wonder Woman är kärlek, då
det är just kärlek som är filmens premiss. Heinberg & Jenkins gestaltning av Wonder
Woman är till en början naiv och har en väldigt svart och vit bild av världen, men efter
att ha genomgått hjälteresan blir hon den karaktär som Moulton Marston hade i åtanke.
Likt originalet tror på och slåss Wonder Woman för kärlek även i denna senaste
gestaltning. Att ha kärlek som utgångspunkt tror vi är anledningen till varför Diana i
filmen agerar som hon gör och leder i slutändan till att hon blir en komplett hjälte.
Om vi utgår från att alla som besitter dygderna och genomgår en fullständig
hjälteresa kan betraktas som en ultimat hjälte, går då denna typ av analys att applicera
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på andra hjältefigurer och framförallt andra superhjältar? Vi hävdar att det går, men med
varierande resultat. Det finns argument som talar för att Wonder Woman ligger i fördel i
denna typ av analys i och med att hon är kvinna, som då gör det okej för henne att
gestaltas som känslosam och vänlig mot andra. Detta till skillnad från exempelvis
Batman, som drivs av hämnd (Philipzig 87), och Superman, som vi tidigare nämnt drivs
av förpliktelse. Det maskulina idealet som de manliga hjältarna förhåller sig till kräver
att de är otillgängliga och känslomässigt avstängda, vilket gör det otroligt svårt för dem
att uppfylla kraven för dygder som vänlighet och stolthet. Wonder Woman förhåller sig
till sina känslor på ett helt annat sätt och detta ger henne möjlighet att uppfylla
Aristoteles krav för en hjälte och besitta samtliga dygder.
För oss är det nu uppenbart att dessa dygder finns överallt i berättelser, men med
hjälp av hjälteresan har vi i denna uppsats kunnat hitta och fokusera på de allra
viktigaste handlingarna. Vi anser att det kan vara tacksamt att tänka på dygderna när
man skriver ett manus. Om man som författare gör ett aktivt val att titta på och använda
sig av dygder kan man på så sätt fördjupa sina karaktärer. Här finner vi en koppling till
hjälteresan eftersom den kräver att protagonisten brister i sin karaktär, och på så vis
dygder, under särskilda moment. För att en karaktär ska gå igenom en utveckling på ett
trovärdigt sätt är hjälteresan ett bra direktiv för hur detta kan göras. I och med
skrivandet av denna uppsats har vi insett att om man som manusförfattare följer varje
steg och låter sin karaktär gå igenom hjälteresans alla moment är man på god väg till en
bra berättelse. Att sedan kombinera detta med dygdeetik anser vi kommer ge
karaktärerna, och på så vis även berättelsen, mer djup. Detta menar vi att användningen
av både dygdeetik och hjälteresan har gjort för oss i vår analys, då vi har kunnat
fördjupa den på ett sätt som inte varit möjligt om vi använt oss av bara det ena eller
andra.
Vi hoppas att denna uppsats rent generellt har bidragit till en ökad förståelse om
hur Wonder Woman gestaltas som karaktär och vad som gör henne till en aktuell hjälte,
men också till en större kunskap om hur gestaltning av dygder och andra
karaktärsegenskaper bidrar till framgångsrikt berättande. Uppsatsen har även gett oss
som författare redskap som kommer att hjälpa oss i vårt framtida manusskrivande, samt
bredare kunskaper om Wonder Woman och hennes historia.
Slutligen, efter denna analys och noggrant övervägande, har vi dragit slutsatsen att
Wonder Woman i filmen inte bara är en ultimat hjälte, utan förmodligen även den
ultimata hjälten.
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