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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker superhjältefilmers syn på rättskipning, lag och rätt och 

därigenom representation av relationen mellan legalitet, legitimitet och etik. De två 

superhjältefilmerna jag utgår från är Batman v Superman och Captain America: Civil 

War. Båda filmerna är väldigt lika varandra, till exempel genom att båda har uttryck för 

krig och att slåss mot varandra i filmtitlar. Metoden som har använts i uppsatsen är en 

tematisk analys av dialogerna i båda filmerna. Dialogerna som tagits upp i uppsatsen 

handlar om brott, rättvisa och ansvar. Det finns intressanta aspekter på rättvisa som 

också redovisas genom karaktärerna runt om hjälten också. Sådana karaktärer kan vara 

journalister, författare, flickvänner, betjänter, till och med skurkar. Alla dessa karaktärer 

har var sin åsikt om hur hjälten ska handla och det är slående hur de skapar en 

diskussion som visar hur komplexa filmerna gör frågorna som tas upp. 

 
 
Nyckelord: Superhjältar, legalitet, legitimitet, etik, Marvel Comics, DC Comics 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
När jag läser serietidningar och ser superhjältefilmer återkommer en fråga till mig: Vad 

är det som gör att vi har en form av förståelse för eller ger vårt godkännande till 

hjältarnas rätt att ha högre legitimitet än vad lagen ger dem rätt till. Med andra ord får 

de mig att undra var går gränsen för att rättfärdiga en oetisk eller illegal handling. 

Utifrån liknande perspektiv menar Nicole Maruo-Schröder att samhällets perspektiv 

reflekteras och påverkas av popkultur och filmer har därmed i förlängning en påverkan 

på hur rättssystemet fungerar och de lagar som skapas.1 I och med att Marvel- och DC-

filmer har dominerat boxoffice-listorna de senaste tolv åren, så kan deras filmer anses 

påverka människors syn rörande etik, moral och samhället.2 Trots detta så har filmerna 

inte nödvändigtvis någon kontroll över vilka slutsatser publiken drar.   

 

År 2016 kom två blockbuster-filmer som var lika varandra på många sätt: Batman v 

Superman, producerad av Warner och DC Comics, och Captain America: Civil War, 

producerad av Disney och Marvel. De två filmerna gestaltar vad som händer när 

superhjältar bråkar med varandra på grund av olika åsikter av vad som är rätt och fel. 

Tvisten gäller vad de har rätt att göra i rollen som domare eller rättskipare. Batman v 

Superman handlar kortfattat om gudskomplex, då Superman framställs som en gud, en 

frälsare för mänskligheten.3 Frågan som de dömande ställs inför är; ska Superman få 

hjälpa folk med deras problem eller är han ett hot mot mänskligheten. I Batman v 

Superman diskuteras därmed om Superman äger rätten att bestämma när och hur han 

ska agera och om han är ett hot mot mänskligheten eller inte. Captain America: Civil 

war handlar om att regeringen vill hålla tillbaka superhjälteteamet Avengers från att 

agera självständiga i deras ambitioner att hjälpa människor och samhället.4 Istället vill 

regeringen, att Avengers ska bli mer styrda av staten och inte kunna agera självständigt. 

I alla fall inte utan ett tillstånd, från en organisation, i detta fall FN.  

 

Det finns även några olikheter mellan filmerna, som kan vara anledningen till att den 

ena gick bättre på boxoffice-listorna än den andra:  

 
1Nicole Maruo-Schröder, "Justice Has a Bad Side": Figurations of Law and Justice in 21st-Century 
Superhero Movies, European Journal for American Studies, 13:4, 2018. s. 3. 
2 Daily Box Office Mojo, ”Domestic Box Office For 2016” Tillgänglig:  
https://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2016&p=.htm, 2017, Hämtad (2019-09-25). 
3 Batman v Superman (2016) [Film]. Regissör: Zack Snyder. USA: Warner Bros. Pictures. 
4 Captain America: Civil War (2016) [Film]. Regissör: Anthony Russo, Joe Russo. USA: Walt Disney 
Studios Home Entertainment. 
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Kategori Batman v Superman Captain America: Civil war 

Antal dialoger gällande rättvisa 63st 89st 
Olika karaktärer som pratar om 

rättvisa i filmerna 
18st 16st 

Dialog konfrontation mellan 

huvudkaraktärerna.  
3gånger 4gånger 

Statligt representerade karaktärers 

dialoger 
9st 12st 

Dialoger som handlar om ansvaret 

mellan Superhjälten och de 

människor som de räddar. 

(Kategorin som hade minst antal 

dialoger) 

11st 12st 

Superhjältar med dialog 3st 12st 
Tabell 1: Antal dialoger som fokuserar på olika teman.  

 

Frågeställningen vad som händer när superhjältarna blir nekade att hjälpa till, är en 

fråga som splittrar hjältarna i båda filmerna. De brottas med frågan om sin egen 

legitimitet, även i fall som innebär att de bryter mot lagen. Detta gäller även utanför 

USA, eftersom de har skapat sina egna lagar för att skapa rättvisa och skydda 

människor. Kevin J. Wanner diskuterar frågor som berör superhjältar: kan man 

verkligen vara passiv när man utsätts för brott eller fara, eller ser andra utsättas för 

orättvisa.5 Wanner ställer detta mot att man ska man lita till att samhället hjälper en i 

och med att staten har våldsmonopol, som en del av samhällskontraktet mellan oss 

medborgare och staten. Han menar också att superhjältar bryter mot det här kontraktet, 

när de utövar en auktoritär makt, med stöd av sina extraordinära förmågor och krafter. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka synsättet på rättskipning, lag och rätt och 

därigenom representation av relationen mellan legalitet, legitimitet och etik i 

superhjältefilmer. För att visa hur rättvisa gestaltas och problematiseras i 

superhjältefilmer, så kommer uppsatsen specifikt att analysera dialoger i Batman v 

Superman (2016) och Captain America: Civil war (2016). Det gör att följande frågor 

kommer att undersökas:  

 

 
5 Kevin J. Wanner, “In a World of Super-Violence”, Can Pacifism Pack a Punch?: Nonviolent 
Superheroes and their Implications, The Journal of American Culture, 39:2, 2016. s. 179. 
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1. Hur förhåller sig statens och superhjältars syn på legalitet till varandra?  

2. Hur motiveras superhjältarnas legitimitet av dem själva, stat och allmänhet? 

3. Vilka etiska argument förs fram för superhjältars rätt och skyldighet att agera och 

även att ibland vara passiva?  

 

Därmed kommer också frågan om vad det är som rättfärdigar de här karaktärernas 

handlingar och hur det kommer sig att de tycker att några lagar är möjliga att bryta mot 

och andra lagar inte, för att kunna rädda liv. I uppsatsen kommer dialogerna att 

analyseras, för det är i diskussionerna som superhjältarna formar sin legitimitet. Det 

kommer också undersökas hur karaktärerna rättfärdigar sina handlingar på samhälls- 

och individnivå. 
 
1.3 Tidigare forskning 
Efter som superhjältar ha sitt ursprung från serietidningar, här kommer aspekter från 

serietidningarna tas upp också, liksom diskussion kring tidigare superhjältefilmer. Till 

en början menar Marc Di Paolo att premissen i berättelserna om superhjältar är ungefär 

densamma i serietidningarna som i filmerna.6 Han påpekar att Superman och Iron man 

framställs som tjänare av staten och blint gör vad de blir tillsagda att göra, utan att se 

hur samhället egentligen ser ut. Båda hjältarna kanske inte ser helheten av hur samhället 

är, utan bara de delarna av samhällets problem som staten vill introducerar för 

Superman och Iron man. Batman och Captain America anser däremot att de gör det som 

samhället behöver, utan att samhället i sig alltid vet om att det behöver dem. Ett 

exempel på hur hjältar bråkar om vad samhället behöver, kommer från serierna, i slutet 

av The Dark Knight Returns.7 I tidningen slåss Batman mot Superman om att 

anledningen till att regeringen vill ha Batman ur bilden är att de styrande känner sig 

förnedrade av honom, eftersom Batman kan göra saker, som samhället inte klarar av att 

hantera.  

 

Maruo-Schröder diskuterar främst vilka olika typer av ansvar som karaktärerna i 

Batman v Superman och Captain America: Civil War står inför. 8 Hon förklarar att 

Superman och Captain America är symboler för amerikansk moral, för att de har åsikter 

om hur saker och ting ska hanteras, som hur de ska hjälpa och beskydda människor. 

 
6 Marc Di Paolo, “War, politics and superheroes”: ethics and propaganda in comics and film, McFarland, 
2011. s. 163. 
7 Frank Miller & John Costanza, Batman: The Dark Knight returns, Random House USA, New York, 
2016. 
8 Maruo-Schröder, s. 9. 
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Människor har en tendens att hålla med ikoniska karaktärer så som Superman och 

Captain America om deras åsikter gällande rättvisa och inte se till vad lagen säger, 

menar Maruo-Schröder, som skriver att människorna i filmen Batman v Superman som 

pratar om Superman, beskriver honom som en gud.9 Samtidigt ser många honom som 

en slumpmässig person, som bara vill göra det enda rätta och hjälpa till där det behövs. I 

filmen tar sig Superman även friheten och legitimiteten att utföra uppdrag utomlands. 

Det är olagligt då Superman korsar landsgränser, vilket gör att han är i ett annat land 

olagligt och utan tillstånd. Mervi Miettinen skriver också att det går att använda 

superhjälteserier som bas för populärfilosofi.10 De menar att superhjälteberättelserna 

inte bara har ett syfte att underhålla, utan att serien även ger publiken allmänna 

kunskaper och allmänbildning. Dessutom kan superhjältefilmer referera till 

serietidningarna och andra popkulturer för att förtydliga att även andra franchises har 

liknande inverkan på publiken och läsarna. Miettinen menar även att serietidningarna 

politiska fenomen kan anspelas på verklighetens politiska problem. 

 

James Phelan skriver att filmskapare kan begära för mycket av sin publik, att 

dialogerna, karaktärsutveckling och samhällsanknytningen i berättelsen ibland kan vara 

för svåra för den allmänna publiken att förstå. 11 Ibland kan därmed strävan efter 

originalitet leda till att innehållet blir obegripligt. Batman v Superman baseras på fler 

berättelser från serietidningarna, så för tittaren kan det bli alltför många element i 

filmens berättelse att hålla reda på, för många historier som blandas samman. 

 

1.4 Teori 
Teoriavsnittet nedan kommer bestå av förklaringar av begreppet rättvisa, hur vi ser på 

det allmänt och förklara principer gällande rättsskipning. Den här uppsatsen kommer att 

ta upp statens synsätt, hur staten ser på superhjältar och deras handlingar i 

fiktionsvärlden. Sedan behandlas hur den enskilde människan ser på hjältar och deras 

agerande i fiktionen. Teori avsnittet kommer även att ta upp synsätt från rättskiparens 

perspektiv. Vidare diskuteras legitimitet och dialog som representation.   

 

 
9 Maruo-Schröder, s. 21. 
10 Mervi Miettinen, Truth, Justice, and the American Way?: The Popular Geopolitics of American 
Identity in Contemporary Superhero Comics, Tampere University Press, 2012. s. 25-32. 
11 James Phelan, Reading people, Reading plots: character, progression, and the interpretation of 
narrative, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1989. s. 107-109. 
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1.4.1 Rättvisa och legitimitet 
Emanuela Ceva och Enzo Rossi gör en överblick av hur rättvisa och legitimitet förhåller 

sig till varandra.12 De beskriver hur båda måste förhålla sig till etik, demokrati och 

religion, eftersom rättvisa och legitimitet förhåller sig till de kategorierna, i varje land 

över hela världen. Det här är en av de saker som gör den här analysen intressant, 

eftersom hjältarna konstant bryter mot länders regler och lagar, för att hjälpa människor 

eller för att skipa rättvisa i filmerna och serietidningarna.  

 

John Rawls förklarar att vi människor har en opraktisk strävan efter lag och ordning, 

eftersom vi vill veta, att det finns ett system/samhälle som beskyddar oss och 

upprätthåller ordning.13 Även om den enskilde medborgaren inte alltid håller med om 

alla lagar, som samhället har, så håller hen sig i regel till lagarna. Sedan kan även den 

enskilde personen skapa sin egen form av rättvisa. Vid rättskipning kan då den enskilde 

människan vara beredd att ta emot samhällets bedömning av den legitimitet denne har 

tagit sig. Rawls menar även att om rättvisa ska fungera, så behövs principer, som till 

exempel att alla måste ha tillgång till alla rättigheter. Därför kan en superskurk i 

filmerna inte omhändertagas, eller förvaras av samhället. Om det då finns individer med 

egenskaper som kapacitet, mod, vilja och ett sinne för rättvisa, så kan de ta hand om 

hotet. Frågan som ställs är, om man inte ska tillåta någon form av tillfällig legitimitet 

och legalitet för att säkerhetsställa allas rättigheter, om alla då ska ha samma rättigheter, 

när inte rättvisa kan skipas på annat sätt. 

 

Rawls berör även att människor tycker det är lite av tabu att prata om vad som är rättvist 

och rätt.14 Han nämner att rättvisa är olika saker beroende på om det handlar om 

personer eller samhällets praktiska åtagande eller dess handlingar. I det fall det handlar 

om vilken legitimitet, som ges till den som skipar rätt. I denna uppsats hanteras just vad 

som gör, att superhjältar ges en högre auktoritet än den vanliga människan.  

 

David Beetham förklarar att även om en karaktär har makt eller krafter, så betyder det 

inte att denne automatiskt har legitimitet.15 Beetham menar att det därför behövs en 

uppvisning eller ett bevis på att det finns ett syfte, ett ändamål som samhället kan 

 
12 Emanuela Ceva & Enzo Rossi, Introduction: Justice, Legitimacy and 
Diversity, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 15:2, s. 105-107. 
13 John Rawls, A theory of justice, Rev. ed., Belknap, Cambridge, Mass., 1999, s. 52. 
14 John Rawls, The Philosophical Review, Vol. 67, Cornell University, 1958, s.164. 
15 David Beetham, The legitimation of power, Macmillan, Basingstoke, 1991. s. 3-5. 
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komma överens om, som till exempel allas säkerhet, bra levnadsstandard, 

förnödenheter, rättvisa med mera. 

 

Jason Bainbridge frågar dock om prefixet super, som i superhjältar, har något med 

legitimitet att göra, utifrån att innebörden av super är, att ha något övermänskligt, något 

som andra människor inte har. 16 För att förklara ursprunget till ordet övermänsklig och 

vad det står för, så använder sig Bainbridge av ett citat från Stan Lee, en av grundarna 

till Marvel Comics och som har skapat Spider-man, original X-men, The Avengers och 

många fler:  

 
A person who does heroic deeds and has the ability to do them in a way that a normal 

person couldn’t. So in order to be a superhero, you need a power that is more 

exceptional than any power a normal human being could possess, and you need to use 

that power to accomplish good deeds. Otherwise, a policeman or a fireman could be 

considered a superhero. Of course, if they were evil, they would be supervillains, 

because the same rule applies to be a supervillain, you have to be a villain, but you 

also have to have a superpower, just like a superhero has to. The word super is really 

the key. 

 

Det här betyder att ordet super kan appliceras på mer än bara superhjältar, 

så som superskurk.17 Super betyder inte heller, att man behöver ha 

medfödda superkrafter, men att en superhjälte behöver vara bättre än 

vanliga människor på något. 

 

1.4.2 Dialog som representation 
Denna del kommer handla om hur dialoger fungerar i samband med superhjältar, hur 

hjältars dialoger framhäver deras rättskipning och hur superhjältekaraktärer förhåller sig 

till den värkliga världen, men även bakgrunden till att deras dialoger formar deras syn 

på rättvisa, hur de hanterar samtal med andra superhjältars syn på deras egna och andras 

legitimitet. 

  

Dialoger kan bestå av referenser till saker, som tas för givet att alla vet, allt för att 

snabbt förklara något för till publiken, menar Dan McIntyre.18 Referenserna i 

 
16 Jason Bainbridge, Beyond the Law: What is so ‘‘Super’’ About 
Superheroes and Supervillains? Springer Science+Business Media B.V, 2017, s. 370-371. 
17 DC- och Marvel Comics har varumärkesskyddat orden Super heroes och Super Hero sedan 1960. (Se 
Stewart, DG). 
18 Dan McIntyre, Prototypical Characteristics of Blockbuster Movie Dialogue: A Corpus Stylistic 
Analysis, Texas Studies in Literature and Language, 54:3, 2012, s. 412. 
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filmdialoger har en tendens att ofta bestå av referenser till andra filmer, oftast andra 

popkultursfilmer, som till exempel Star Wars, Harry Potter och Alien. Sådana 

anspelningar används som en snabbkoppling till vad karaktären menar, istället för att 

dialogen ska utökas med fler ord och komplicerade förklarningar. Referenser kan även 

användas som en form av sammankoppling mellan serietidningarna och 

superhjältefilmerna, saker som ger en referens till vad som hände i serietidningars 

berättelse. 

 

Paolo Braga skriver att intressanta dialoger innehåller undertexter, som skapar dynamik 

och intresse till karaktärerna, som allt som oftast innehåller spår av förflutna händelser 

och karaktärers bakgrundshistorier.19 Braga menar därmed att alla tankar, känslor och 

tidigare erfarenheter som en karaktär har kan komma att återspeglas i en enda dialog 

som karaktären har. Till exempel lever Batman med frustrationen av att han inte kunde 

rädda sina föräldrar från att bli skjutna av en rånare, sedan han var åtta år. Detta 

återspeglas i alla Batmans handlingar och det han säger.  

 

Jill Nelmes skriver att vi inte alltid säger det vi tänker, och att filmdialoger kan kännas 

orealistiska i jämförelse.20 Om karaktären säger för mycket om sina känslor eller om 

den gjort någon brottslig aktivitet, så kan dialoger överförklara saker och det känns 

onaturligt för tittaren. Detta brukar hända i superhjältegenrer och detta sätt att föra 

dialoger på i filmer är ett enkelt filmtrick för att få publiken att förstå vad som händer. 

 

Neal Curtis skriver att superhjältehistorieberättandet använder sig av tydliga fenomen 

som visar att någon står över någon annan.21 Ett exempel på det är att många hjältar kan 

flyga, där själva flygandet symboliserar att superhjältarna är överlägsna vanliga 

människor som bara kan gå på marken. De hjältar som kan flyga framställs även som 

överlägsna gentemot de hjältarna som inte kan flyga. Detta betyder att dialoger som 

kommer från flygande hjältar representerar en högre legitimitet.  

 

 
19 Paolo Braga, Words in action: forms and techniques of film dialogue, Peter Lang Edition, Schweiz, 
2015, s 102-105. 
20 Jill Nelmes, “Realism and Screenplay dialogue”, i: Nelmes, Jill (red.): Analysing the screenplay, 
Routledge, Abingdon, s. 226-231. 
21 Neal Curtis, “Sovereignty and superheroes”, Journal of Graphic Novels and Comics, Manchester 
University Press, 4:2, 2013. s.219-223. 
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1.5 Metod 
Uppsatsen kommer att analysera gestaltningen av diskussionen i förhållande till 

legalitet, legitimitet och etik, i relation till en idémässig-, samhälls- och mellanmänsklig 

nivå och även i egoism och egenintresse. Detta görs utifrån dialog, som har betydelse 

för de olika aspekterna uppsatsen kommer fram till och som berör hur karaktärerna i sig 

agerar kring frågor som berör superhjältesamhället.  

 

Jag kommer att tematiskt analysera dialogerna i Captain America: Civil war och Batman 

v Superman och hur det som sägs återspeglar karaktärernas syn på rätten att ta lagen i 

egna händer. Jag kommer jämföra de båda filmernas dialoger då karaktärerna diskuterar 

hur de ser på rättvisa utifrån deras avsikter. Efter att ha gått igenom de båda filmernas alla 

dialoger, väljer jag ut de dialogerna som har med rättvisa, rättskipning och ansvar att göra. 

De dialogerna tematiseras utifrån områden som har med rättvisa att göra. Detta ger en 

överblick över de båda filmernas resonemang kring rättviseskipning, när övermänskliga 

individer begår brott eller skipar egen rättvisa. Med användning av begreppen legalitet, 

legitimitet och etik kan det som karaktärerna säger kring rättvisa förklaras. Eftersom 

begreppen är svåra att separera helt kommer ibland diskussionerna överlappa varandra. Det 

resonemanget kommer att förtydliga hur karaktärerna förklarar varför superhjältar behövs.  

 

Både Captain America: Civil War och Batman v Superman är adaptioner från 

serietidningar. Captain America: Civil War är en adoption från Mark Millers Marvel: 

Civil War,22 medan Batman v Superman har en lite mer komplex adaptionsbakgrund. 

Den hämtar element från mer än en berättelse, men mesta delen av filmens berättelse är 

baserad på Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns.23 Uppsatsen kommer dock 

inte se på filmerna som adaptioner i analysen, utan analysera dem som oberoende verk 

från serietidningarna och fristående från seriernas berättelser.  

 

2. Analys av Superhjältars syn på rättvis rättskipning 
 
2.1 Legalitet 
2.1.1 Legalitet och ansvar inför idé 
Legalitet och ansvar inför idén handlar i detta sammanhang delvis om hur staten måste 

ha idéer på hur man ska lösa problemen som skapas av övermänskliga individer. 

Superhjältar har ett ansvar att ta: ska de använda sina krafter för att hjälpa människor 

 
22 Mark Millar, Civil War, Marvel Comics, 2007. 
23 Miller & Costanza. 
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eller passivt avstå från att göra något? Hur ska staten kunna förvara superhjältarna om 

de skulle göra något olagligt? Ska de insatserna som anses vara bra av en hjälte läggas 

på något slags pluskonto och de dåliga handlingarna på ett minuskonto och först när 

minuskontot överstiger pluskontot ta hand om hjältarna eller ska staten träda in så fort 

superhjältar gör minsta lilla snedsteg? Frågor kring legalitet berör också vem som ska 

bedöma de handlingar som superhjältar, de själv, staten eller världen.  

 

En kort och tydlig dialog förklarar en åsikt om hur hjälten, i det här fallet Superman, ska 

stå till svars för sitt ansvar i Batman v Superman, utgår från senator June Finchs (Holly 

Hunter) åsikt. Denna dialog kommer efter att Superman har blivit förrådd och anklagad 

för några mord. Senator Finch som sitter i en amerikansk kommitté, som försöker reda 

ut vad som hänt, genom att förhöra vittnen, säger: ”Let the record show that this 

committee holds him responsible”24 Finchs åskådliggör här att samhället kan hålla 

superhjältar ansvariga för deras handlingar. Curtis skriver dock att superhjältar ofta 

utgår ifrån gamla normer, att de håller sig till gammalheder och ser på saker från ett 

gammalt perspektiv.25 Därför tar senator Finch också upp att gamla förordningar inte 

längre gäller. Staten måste göra nya lagar i och med att mänskligheten har fått börja 

förhålla sig till det faktum att det finns en individ som kan göra i princip vad som helst.  

 

Det finns ett liknade exempel i Captain America: Civil War, när hälften av 

medlemmarna i Avengers är i Lagos, för att stoppa en superskurkterrorist, där en bomb 

detoneras, efter att Avengers misslyckats stoppa bomben från att sprängas. Däremot 

hade det blivit en större förödelse, döda människor och förstörda byggnader om inte 

Avengers varit på plats alls. Efter händelsen ställs hela gruppen till svars för vad som 

verkligen hände av Thunderbolt Ross (William Hurt) som säger: “How about 

’dangerous’. What would you call a group of US-based, enhanced individuals… Who 

routinely ignore sovereign borders… And inflict their will wherever they choose… And 

who frankly, seem unconcerned about what they leave behind?”26 Liksom Finch menar 

Ross att det behövs nya lagar, för att de som finns ger hjältarna en typ av fripass i och 

med deras tidigare hjältedåden. På liknade vis som med cyberbrott och nya droger 

kommer lagen behöva utvecklas och anpassas till det nya samhället, för att skapa ett 

säkrare samhälle, i det här fallet en värld med individer med övernaturliga krafter. Ceva 

och Rossi skriver om att det kan finnas ett sätt att skapa rättvisa genom att tillsätta en 

 
24 Batman v Superman, 00.14.26. 
25 Curtis, s. 220-222. 
26 Captain America: Civil War, 00.21.51. 
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auktoritäre som har koll på bara en viss sak gällande rättvisa,27 vilket är det som Ross 

framför här, att FN har skapat en gemensam domstol som kommer hantera Avengers 

agerande över gränserna för 117 länder, i filmen. Därmed kommer de bara att stå till 

svars för FN-kommittén och inga andra statliga lagar. Frågan kvarstår dock om statliga 

lagar ska ställas mot de internationella lagarna, gällande hur superkrafter ska handskas 

med. 

 

2.1.2 Legalitet, internationell och samhällelig nivå 
Legalitet, internationell och samhällelig nivå handlar i om huruvida en superhjälte ska 

kunna begå mord i rättvisans namn och kanske dessutom i ett annat land med statens 

landsymbol på bröstet. Vad ska staten göra om hjälten förhindrar brott i ett annat land, 

som kanske inte strider mot lagen i det landet? Hur ska samhället ställa sig mot 

individer som kan välta skyskrapor med ett slag, men samtidigt kan rädda alla i en 

skyskrapa som brinner? Staten ska kunna skilja mellan vem som är hjälte och skurk. En 

hjälte kan fortfarande göra en olaglig handling, fast handlingen gör att hen räddar 

människors liv. Frågan är om hjälten då är en skurk, då handlingen bryter mot lagen?  

 

En dialog som handlar specifikt om ansvarstagande gällande övermänskliga individer 

och deras ansvar när de ofrivilliga är delaktiga i ett terroristdåd. Talesmannen för landet 

Wakanda är Kung T´chaka (John Kani) som pratar inför FN i Captain America: Civil 

War efter terroristdåd. T´chaka tar upp om hur Wakanda tar sitt ansvar för händelserna, 

för att förstärka vikten av The Sokovia Accords, som är ett avtal som tagits fram av FN 

för att göra så att Avengers inte får agera utan uppsyn av FN. Dialogen kommer efter att 

hälften av medlemmarna i Avengers - Iron Man, War Machine, Vision och Black 

Widow - har skrivit på The Sokovia Accords. Den andra hälften - Captain America, 

Falcon och Wanda - har valt att inte skriva på: “When stolen Wakandan vibranium was 

used to make a terrible weapon, we in Wakanda were forced to question our legacy.” 

Det T´chaka säger och förklarar här är att Wakanda inte längre kan blunda för vad som 

hänt deras medborgare som vistades i Lagos under attentatet. Samtidigt tar han på sig 

ansvaret för att vapen, som använts i attentatet, stulits från Wakanda. Vibranium, som 

vapnen var gjorda av, existerar bara i Wakanda, vilket gör att det enbart blir Wakandas 

ansvar. T´chaka fortsätter sitt tal senare med: “We will fight to improve the world we 

wish to join. I am grateful to the Avengers for supporting this initiative. Wakanda is 

 
27 Ceva & Rossi, s. 104-106. 
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proud to extend its hand in peace.”28 T´chaka försöker med det här talet plocka ner sitt 

land till en mer jämställd nivå, sedan landet Wakanda har sett sig själva som överlägsna 

gentemot andra länder och därför hållit sig för sig själva. T´chaka använder det här för 

att visa att om landet Wakanda, som inte brytt sig om några andra länders problem, kan 

komma och diskutera problemen ihop med andra länder, då kan även Avengers komma 

ner från sitt höga torn och diskutera problemen. Detta anknyter till det Bainbridge 

skriver om att det i nödsituationer kan vara svårt att säkerställa vad som är rättvisa och 

vem som har ansvar. Det handlar inte om vem som har kraften att skapa rättvisa utan 

om hur man ska fördela rättvisan.29 Den rättvisan kan fördelas mellan olika länder och 

detta är vad T´chaka vill göra. Det är också samma rättvisa som Avengers är kapabla att 

bevara om de inte bara håller sig inom USA. Det betyder att Avengers handlingar 

drabbar och gynnar alla länder de är i och bekämpar ondska i.  

 

Ett exempel som ställer en liknande fråga angående Superman i Batman v Superman, är 

en fråga som kommer från en författare som heter Andrew Sullivan (som spelar sig 

själv, som författare) som intervjuas på tv i filmen. Intervjun pågår under ett montage 

som visar hur Superman räddar människor över hela världen och som tydligt visar på 

hur övermänsklig han är, samtidigt som etiska samtal debatteras mellan författare, 

filosofer och andra media människor på tv:n: “Are there any moral constraints on this 

person? We have international law. On this earth, every act is a political act.”30 Det 

Sullivan undrar är om en utomjording, Superman i det här fallet, kan ha samma moral 

som människor, när han dessutom har extrema krafter. Frågan är varför Superman 

skulle bry sig om vanliga människors tyck och tänkande. Marc Di Paolo förklarar synen 

på Superman med de guda ideal som människor har haft, så som en tro att det alltid är 

någon annan som ska fixa saker åt oss och att den tron upprepas i synen på Superman.31 

Att Superman representerar tron på högre ideal stärks av att han har en kostym med 

amerikanska flaggans färger samtidigt som Superman säger att han slåss för sanningen, 

rättvisan och det amerikan sättet, menar Di Paolo. Men detta ger inte Superman 

legitimitet att ta lagen i sina egna händer. Om en superhjälte kan rädda dig men blir 

beordrad att inte göra det, som en principsak från statens sida, så är frågan om det inte 

är i samhällets bästa intresse att befolkning känner sig säkra.  

 

 
28 Captain America: Civil War, 00.36.49. 
29 Bainbridge, s. 373-374. 
30 Batman v Superman, 00.43.59. 
31 Di Paolo, s. 4-6. 
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En replik som handlar om att ta rättvisan i egna händer kommer från Superman (Henry 

Cavill) själv, när han diskuterar sin åsikt att ta rättvisan i egna händer med sin 

nyhetsredaktör Perry White (Laurence Fishburne). Diskussionen handlar om hur 

Batman terroriserar eller i Batmans egen mening hjälper människorna i Gotham City 

och varför detta inte är någon nyhet som tidningen bör lägga någon tid på. Detta sker 

efter att Superman själv har blivit ifrågasatt på internationell nivå. Så Superman börjar 

undersöka varför Batmans insatser på samhällsnivå godkänns men inte hans egna: ”It’s 

like a one-man reign of terror. This Bat vigilante has been consistently targeting the port 

and the adjacent projects and tenements. And as far as I can tell, the cops are actually 

helping him.”32 Superman menar i den här dialogen att Gotham Citys samhälle inte tar 

sitt ansvar för Batman, utan låter honom utföra sin form av rättvisa på samhället. 

Batmans handlingar syftar kortfattat till att göra skurkar så rädda för honom att de inte 

ens vågar tänka tanken på att begå brott. Superman menar att Gothams polis ger Batman 

legitimitet, för att han bestraffar rånare, pedofiler, gangsters, superskurkar med mera, 

som lagens arm inte kommer åt. Maruo-Schröder skriver att superhjältar ser sig själva 

som en extra hand till lagen, en hand som tar tag i de skurkarna som hittar kryphål i 

rättssystemet eller som kommer undan lagen helt och hållet.33 Batman ser i det här fallet 

statens lagar som ineffektiv i rättviseskippandet och det gör även en del av Gothams 

poliskår.   

 

En annan replik som tar upp hur hjältar ansvarar inför samhället kommer från Iron Man 

och hur han ser på ansvaret genom statens perspektiv. Dialogen kommer efter att Ross 

har gett Avengers ultimatumet med Sokovia-avtalet: att skriva på eller sluta med 

hjältearbetet. Iron Man inflikar i mitten av diskussionen mellan alla närvarande 

medlemmarna i Avengers, när de diskuterar huruvida de ska skriva på eller inte: 

”There´s no decision-making process here. We need to be put in check! Whatever form 

that takes, I´m game. If we can´t accept limitations, if we´re boundary-less, we are not 

better than the bad guys.”34 Iron Man betonar alltså att deras handlande har skapat 

sådana katastrofer att Avengers själva inte ser vad de lämnar efter sig och han känner att 

bristen på statlig översyn har gjort att de tappat sin etiska och moralisk kompass. Rawls 

skriver att människan söker efter rättvisa,35 vilket belyser den syn som Iron Man har på 

hur samhället ser deras handlingar som olagliga och att deras handlingar har börjat 

 
32 Batman v Superman, 00.29.51. 
33 Maruo-Schröder, s. 4–5. 
34 Captain America: Civil War, 00.30.08. 
35 John Rawls, A theory of justice, s. 52. 
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efterlikna en superskurks. I hans mening, att de inte tar ansvar nog för vad de lämnar 

efter sig och hur påverkar det deras ansvar inför enskilde individen. 

 

2.1.3 Legalitet och mellanmänsklig nivå 
Legalitet på mellanmänsklig nivå handlar om hur staten ställer sig till det ansvar som 

uppstår mellan superhjälten och de människor hjälten räddar. Allt som oftast ses 

superhjälten som en plåga av den enskilde individen, någon som skapar oönskade 

skador på såväl fastigheter som människor. När däremot ingenting görs åt andra 

brottsdåd så ifrågasätter den enskilde individen hjältens frånvaro, varför superhjälten 

inte gör något? I stora drag får hjälten alltid höra de dåliga kommentarerna, vare sig den 

gör något eller inte. Samspel om hur människor behandlar varandra, som staten behöver 

ta hänsyn till. 

 

Charlie Rose (Charles Peete "Charlie" Rose, Jr. spelar sig själv) deltar i en dialog som 

handlar om samspelet mellan hjälten och de människor superhjälten räddar, när han 

intervjuar senator Finch på tv i Batman v Superman, efter andra intervjuer med 

författare, som Andrew Sullivan, filosofer och statliga tjänstemän. Dialogen kommer 

efter att dessa människor har yttrat sig om vad de tycker och tänker kring Superman. 

Deras resonemang är att Superman skulle vara den nya messias och rör de handlingar 

han skulle kunna göra och de handlingar han inte borde göra: ”Are you, as United states 

senator, personally comfortable saying to a grieving parent, Superman could have saved 

your child, but on principle, we did not want him to act?”36 Ross menar med andra ord 

att Superman har fått en gudskomplexstatus och med den statusen kommer en 

efterfrågan på Superman att hjälpa alla. Beetham skriver att svaga människor ofta söker 

efter starkare individer för skydd, vägledning och att det kan medföra att de svagare inte 

är objektiva i förhållande till den starkare.37 Så Superman kan ses som den starkare i det 

här fallet och de vanliga människorna i filmen har svårt att vara objektiva i samband 

med Supermans handlingar. Beetham tar även upp att när det kommer till livshotande 

situationer bryr vi människor väldigt lite om legalitet, på grund av känslan av 

hjälplöshet. Om Superman är den nya frälsaren så är frågan om staten har någon makt 

att ifrågasätta hans ansvar i samband med mellanmänskligt förhållningssätt.  

 

 
36 Batman v Superman, 00.45.12. 
37 Beetham, s. 44-45. 
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I en liknande dialog ifrågasätts staten, i samband med om hjältar ska behöva dess 

godkännande eller inte att rädda liv, vilket rör just det mellanmänskliga. I Captain 

America: Civil War ifrågasätter Captain America (Chris Evans) Iron Mans statvänliga 

syn. Detta sker när Avengers samtalar om de ska ha någon form av översyn eller inte 

från FN: ”What if this panel sends us somewhere we don´t think we should go? What if 

there is somewhere we need to go and they don´t let us? We may not be perfect, but the 

safest hands are still our own.”38 Captain America menar här att om FN sänder dem till 

ett krigsområde eller ett ockuperat land så blandar Avengers sig i andra länders 

intressen, vilket gör att de blir politiskt involverade och det kommer försvåra deras 

insatser att rädda människor. Beetham skriver att människor som har fått talan av ett 

folk, via demokratiska val, vishet, släktvandrande titel med mera, kan ha ett 

underliggande motiv till politiska handlingar på grund av undanhållna fakta, vilket i så 

fall skapar ett personligt intresse i handlingarna.39 Sådana motiv är det som Captain 

America syftar på i dialogen ovanför; människor i maktpositioner kan ha egna 

hemlighållna motiv, som kan leda till politiska komplikationer som kan förhindra 

hjältarnas räddningsinsatser.  

 

Captain America pratar även om det som Superman drabbas av: att bli nekad att hjälpa 

människor. Om Avengers skulle bli nekade går det emot en av själva grundprinciperna 

som ledde till skapandet av Avengers och som Nick Fury (Samuel L. Jackson) säger i 

den första Avengers filmen: "There was an idea, […], called the Avengers Initiative. 

The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become 

something more. See if they could work together when we needed them to, to fight the 

battles we never could."40 För att knyta samman det här med den mellanmänskliga 

nivån, så om Avengers inte går in och hjälper de människor Avengers sagt att de ska 

hjälpa, på grund av att de blir nekade, så bryter hjältarna mot det outtalade ansvaret 

mellan superhjältarna och de som behöver hjälp. För att nämna Beetham igen: när det 

kommer till livshotande situationer bryr vi människor väldigt lite om legalitet. Behöver 

staten bry sig om hjältarnas motiv till att rädda människor är nästa fråga. 

 

 
38 Captain America: Civil War, 00.30.47. 
39 Beetham, s. 89-91. 
40 Marvel´s The Avengers (2012), [Film] Regissör: Joss Whedon. USA: Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 01.30.14. 
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2.1.4 Legalitet och ego-egenintresse 
Legalitet och ego-egenintresse berör om varför superhjältarna räddar livet på andra 

människor och vilka lagliga motiv som superhjältar personligen kan ha för att hjälpa 

andra människor. Det berör frågan om inte staten borde ha ett intresse av hjältarnas 

motiv, för om hjältarna gör det för någon belöning ses det som ett jobb. Gör 

superhjälten det för spänningen skull, att leva farligt och obehärskat, ses det som att 

personen saknar motiv som kopplas till samhället. Dessa exempel är två av många fler 

som kan finnas. Detta leder tanken på vad en övermänsklig individ skulle kunna göra 

mot ett samhälle om personens egenintresse är att gynna sig själv, utan att samhället 

skulle kunna stoppa personen. Hancock (2008) är ett exempel på en film som handlar 

om en hjälte med exceptionella krafter som staten inte kan hantera och där hjälten inte 

alltid beter sig så heroiskt, som man tänker sig att en hjälte ska göra.41  

 

En replik i Captain America: Civil War handlar om en hjältes egenintresse och kommer 

från Black Widows (Scarlett Johansson). Repliken sägs när Black Widow försöker 

övertala Captain America att skriva på avtalet med FN: ”Just because it´s the path of 

least resistance, doesn’t mean it´s the wrong path. Staying together is more important 

than how we stay together.”42 Det Black Widow pratar om här är hennes egna motiv, 

som handlar om att hon inte vill förlora sin nyfunna familj, Avengers. Black Widow 

pratar dock främst om sina egna motiv och att hon inte vet vad hon själv ska göra om de 

inte håller ihop och att hennes egen syn på rättvisa kan rubbas, om hon inte är med 

andra medlemmarna. Så Black Widow bryr sig inte om vilket sätt de skipar rättvisa på 

så länge som de håller ihop som en grupp. Hon menar att det finns sätt att kompromissa 

med staten, att bli övervakade utan att det betyder att deras moraliska kompass behöver 

upphöra. Bara för att Avengers gjort valet att ta den lätta vägen, att bli övervakade, 

betyder det inte att det är fel väg att ta. Rawls beskriver att för att få ett rättvist system 

ska man kunna vända omständigheterna i de nyinstiftade lagarna och att det som gjorts 

med lagarna ska då fortfarande behålla jämbördigheten för alla.43 Med andra ord: om 

FN kan ta hand om ansvaret för Avengers handlingar så ska Avengers kunna ta ansvaret 

för FNs handlingar. Med detta kommer Black Widows egna motiv in, att Avengers 

måste hålla ihop, för att hennes egen syn på rättvisa inte ska kunna bli äventyrad. Kan 

FN ta på sig ansvar för Avengers, då vet Black Widow att hon är på rätt sida, eftersom 

alla personer som hon bryr sig om är på samma sida. 

 
41 Hancock (2008) [Film]. Regissör: Peter Berg. USA: Columbia Pictures.   
42 Captain America: Civil War, 00.34.29. 
43 John Rawls, A theory of justice, s. 102-104. 
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Batman (Ben Affleck) har en intressant dialog med sin butler Alfred (Jeremy Irons), i 

Batman v Superman. Dialogen handlar om hur Batman tolkar sina egna handlingar 

genom statens ögon, vad hans rättskipande egenheter har åstadkommit. Dialogen 

kommer efter att Alfred visat vad som står i tidningen om Batman. Där står kortfattat, 

att Batman är både en jury och en bödel och Batman säger: ”We're criminals, Alfred. 

We've always been criminals. Nothing's changed.”44 Det Batman lyfter fram här är att 

staten ser hans egenintresse, som är att skapa rättvisa genom en form av utrensning av 

korruption, som ett hot mot samhället. Eftersom Batman ser ett orättvist samhälle och 

vill göra vad han kan för att rätta till det. Såsom Braga skriver, att dialoger ska 

återspegla en karaktärs historia.45 Filmen illustrera att allt som Batman gjort under tjugo 

år av brottsbekämpning i Gotham återberättas i den här dialogen. Dialogen innehåller en 

medvetenhet från Batman, om att han alltid vetat att han är utanför lagen, i kampen på 

sina föräldrars mördare och Batmans rättskipning i Gotham. Frågan som då väcks rör 

alltså även legitimitet. 

 

2.2 Legitimitet 
2.2.1 Legitimitet och ansvar inför idé  
Legitimitet och ansvars inför en idé rör vad det är som ger hjälten rätten att utföra sina 

hjältedåd och hur det förhåller sig till hjältens egen idé om att hjälpa människor. Det 

handlar därmed om vad som legitimerar superhjälten att bekämpa brott. Kan det 

oidentifierade hotet mot oskyldiga människor ge legitimitet? Det hotet kan i ett 

superhjältesamhälle vara superskurken.  

 

En dialog i Captain America: Civil War som visar att Captain America anser att 

Avengers har gett sig själva rätten att upprätthålla rättvisa. Denna legitimitet grundar 

Captain America på att Avengers ett flertal gånger har skyddat vanliga människor från 

orättvisa och ondska från superskurkar med mera. Dialogen kommer när Ross har börjat 

ifrågasätta deras agerande, och när Ross kommentarer börjar bli en aning hotfulla mot 

Avengers, trots att de räddat världen ett par gånger tidigare: ”The Avengers were 

formed to make the world a safer place. I feel we´ve done that.”46 Det Captain America 

menar här är att det finns så många oidentifierade hot mot säkerhet och att det okända 

ger Avengers deras legitimitet. Utan detta skulle Avengers inte kunna utföra det som 

 
44 Batman v Superman, 00.21.21. 
45 Braga, s. 102-105. 
46 Captain America: Civil War, 00.23.44. 
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behövs för att människor ska känna sig säkra. Beetham skriver att det behövs bevis för 

att samhället ska godkänna lagar och bevis på hur lagarnas legitimitet ger rättvisa.47 

Captain America beskriver i dialogen att deras tidigare handlingar och vad de har 

åstadkommit gällande rättskipning bör vara bevis nog. Dessa bevis ger Avengers 

tillräckligt med argument på att de har rätten, att utföra det nödvändiga, för att 

säkerhetsställa rättvisa och säkerhet. Hur superhjältarna ska ställa sig till statens 

nationsgränser är en fråga som följer på detta.  

 

2.2.2 Legitimitet, internationell och samhällelig nivå 
Legitimitet, internationell och samhällelig nivå handlar om hur superhjälten ställer sig 

till att kunna införa sitt synsätt på rättvisa i andra länder och om en person kan ge sig 

själv legitimiteten att beskydda sitt samhälle och hur samhället besvarar superhjältens 

insatser. Vad är det som ger hjälten rätten, att utföra rättskipning i ett annat land som 

aldrig har accepterat den hjälten? Om en superhjälte kan flyga, så finns det inga tullar 

eller gränser som kan stoppa den från att komma över till ett annat land och påtvinga 

dem hjältens rättskipning i det landet. Kan hjältars krafter enbart ge legitimitet i ett 

annat land? Vi har redan konstaterat att krafter inte gör det, utan hjältar behöver ett 

bevis på vishet i sina handlingar. Detta betyder inte nödvändigtvis att hjälten måste visa 

sin vishet i alla länder som den behagar att rädda människor i.  

 

Alfred i Batman v Superman yttrar sig i en dialog som beskriver hur man har gett 

legitimitet till den som har krafter, utan att tänka efter hur det kommer att påverka den 

internationella synen på superhjältar. Dialogen kommer när Alfred pratar med Batman 

om både Supermans och Batmans egen legitimitet och hur en person kan ändra hela 

perspektivet på synen om rätt och fel: ”Oh, yes, it has, sir. Everything changed. Man 

falls from the sky. The gods hurl thunderbolts. Innocents die. That's how it starts. The 

fear. The rage. The feeling of powerlessness. It turns good men cruel.”48 Det Alfred 

menar i den här dialogen är att rädslans för vad Superman är kapabel till gör människor 

paranoida inför tanken på att inte kunna försvara sig. Detta gör människor desperata i 

sökande efter ett sätt att återfå den ordning som tidigare har funnits. Rawls skriver att 

människor som ingått i någon social form av ordning och skapat regler och lagar inte 

behöver ha någon rädsla för sin frihet.49 Detta förklarar vad Alfred pratar om, att 

människor är rädda för att Superman ska bryta mot de lagar och den ordning som finns. 

 
47 Beetham, s. 97-99. 
48 Batman v Superman, 00.21.26. 
49 John Rawls, A theory of justice, s. 210-213. 
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Formellt sett så har Superman redan gjort det i och med att han flyger över hela världen 

och räddar människor. Denna rädsla kommer för att Superman har sådana krafter som 

känns så övermäktiga, bland annat i relation till människor som finns i det egna 

samhället i övrigt som inte har några.  

 

En dialog som sticker ut i Batman v Superman är när Batman pratar som sitt alter ego 

Bruce Wayne med Supermans alter ego Clark Kent, om hur de båda ser på varandra och 

deras superhjälte-alter egons sätt att skipa rättvisa. I dialogen försöker Batman prata 

från en samhällsmedborgares perspektiv, vilket gör att det framstår som hans egna 

åsikter i slutändan. Detta tillfälle är första gången som Superman och Batman möter 

varandra i filmen: ”Maybe it's the Gotham city in me. We just have a bad history with 

freaks dressed like clowns.” 50 Batman säger och menar att det är svårt att urskilja 

någons motiv, speciellt när det handlar om personer som klär ut sig i färgstarka kläder. 

Gotham City har haft en del superskurkar som haft kostymer med extrema färger, som 

tidigare har attackerat Gothams befolkning, som det framgår i den här dialogen. Filmen 

förklarar aldrig vilka skurkar som har terroriserat samhället, men det finns tecken i 

filmen som anknyter till serietidningarna, om vilka det kan vara. Dessa anknytningar 

visar på sådana skurkar som Batmans ärkefiende Jokern, Pingvinen och det finns tecken 

på att Batman varit med om flera skurkar under de tjugo år av brottsbekämpning i 

Gotham. Med de tjugo åren av erfarenhet av superskurkar är det inte konstigt om 

Batman har blivit paranoid. Så Batmans motiv till att inte lita på en utomjording som 

Superman, som dessutom har krafter som inte går att jämföra med någon annan är 

förklarliga motiv. Rawls skriver att moraluppfattningen inpräglas i en människa från 

tidigare upplevelser, genom positiv respons eller ett ogillande gensvar och det här sätter 

hen på plats i samhället.51 Med detta kan vi förstå varför Batman har svårt, att ge 

Superman legitimitet till hans handlingar, eftersom Batman har dåliga erfarenheter av 

människor i kostymer som gör illdåd. Detta reflekterar även samhällets syn på 

superhjältar, för att det finns erfarenheter av utklädda skurkar, som terroriserar 

samhället. För Batman själv upplever att hans sätt att bekämpa brott på är mer 

professionellt och naturligt eftersom han gör det i svarta kläder och skottsäker 

skyddsdräkt. Detta kräver dock att det finns ett ansvar kopplat till hjältens legitimitet 

gentemot emot de hen räddar. 

 

 
50 Batman v Superman, 00.41.08. 
51 John Rawls, A Theory of Justice, s. 409 - 412. 
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2.2.3 Legitimitet och mellanmänsklig nivå 
Legitimitet och interpersonell nivå handlar om hur superhjälten förhåller sig till sin 

legitimitet gentemot ansvaret till den enskilde människan. Kan hjälten behålla sin 

legitimitet till de människor hjälten räddar genom att bara säga det eller måste hjälten 

bevisa sitt ansvarstagande? Att alla människor inte tycker likadant är säkert, så hjälten 

kan inte ha allas medgivande angående sina handlingar. Det kräver att hjälten tar ett 

eget fattat beslut om att ta ett ansvar för sin legitimitet. Men då spelar det ingen roll hur 

den enskilde individen bemöter superhjältens självutropade legitimitet. Det kan ju hända 

att superhjältens rättskipning kräver den enskilde människans respekt för att kunna 

utföra det som behövs göras.  

 

I Captain America: Civil War har Captain America en dialog som berör hur han som 

superhjälte ser på sitt ansvar gentemot de han räddar. Dialogen kommer efter 

terrordådet som nämnts ovan, när han och Wanda pratar om vad som hänt. Wanda tar 

självmant på sig skulden för de personerna som dog och skadades, så Captain America 

försöker få henne att förstå vad man behöver leva med som superhjälte: ”This job… We 

try to save as many people as we can. Sometimes that doesn’t mean everybody.”52 Det 

Captain America beskriver här är att han är medveten om vad den enskilde människan 

förväntar sig av honom. Därför tar Captain America sitt ansvar och räddar dem som 

behöver räddas. Captain America vet också att det är en omöjlighet, men han försöker 

ändå leva upp till det ansvaret. Detta gör att Captain America ger sig mer legitimitet än 

vad han kanske bör, allt för att leva upp till det höga ansvaret som den enskilde 

människan lägger på honom. Bainbridge skriver att utan superskurkar skulle det inte 

behövas några superhjältar.53 Med detta lyfter han fram att när hen tagit på sig en dräkt 

och har någon form av superkrafter, så har hjälten själv utnämnt sig själv till beskyddare 

från superskurkar. Superhjälten är motåtgärden mot superskurken och försvararen av 

rättvisa, även fast superhjälten underminerar demokratin, för att kunna utföra sin 

självutnämnda plikt. Detta är Captain America mycket väl medveten om, vilket ansvar 

och vilka förväntningar som kommer med Captain America kostymen. Det är därmed 

ett ansvar som Captain America ständigt måste leva upp till. Frågan är om hjältens 

legitimitet kan fungera ihop med hjältens ego. 

 

 
52 Captain America: Civil War, 00.20.18. 
53 Bainbridge, s. 380-383. 
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2.2.4 Legitimitet och ego-egenintresse 
Legitimitet och ego-egenintresse handlar om att hjälten ger sig själv legitimitet utifrån 

sitt eget intresse av brottsbekämpning eller räddandet av människoliv. Vi har pratat om, 

att superhjälten själv kan ta på sig ansvaret att hjälpa människor. Utifrån ansvaret till de 

som hjälten räddar kan superhjältens egen vinning ge denne legitimitet. Om hjälten själv 

mår dåligt så kan det ge hjälten legitimiteten att beskydda människor. Om hjälten å 

andra sidan har gjort andra människor illa tidigare och nu vill bota sitt samvete genom 

att hjälpa människor istället, så kan det ge legitimitet. Hjälten kan vara besviken på 

samhället, för att den aldrig fått känna någon gemenskap eller samhörighet med någon 

annan, kanske på grund av hjältens krafter, att hen har känt sig olik alla andra i 

samhället, vilket också kan ge en ego-styrd legitimitet.  

 

Lex Luthor (Jesse Eisenberg) har en konversation med senator Finch om hur han 

förklarar sin egen legitimitet. Luthor tycker att staten ska ta fram åtgärder, på hur de ska 

eliminera hot, så som Superman och andra superhjältar ifall de skulle gå över lagen. 

Dialogen kommer efter att Superman varit i öknen och på grund av vad som hände där, 

så har Luthor hittat ett sett att oskadliggöra Superman. Med denna information ser 

Luthor sig själv som mänsklighetens enda beskyddare mot Superman: ”As a deterrent. 

A silver bullet to keep in reserve, to use against the Kryptonians, so the day does not 

come, madam, when your children are waving daisies at a reviewing stand.”54 Det 

Luthor menar här är att man inte ska lita på individer med krafter, eftersom det alltid 

finns ett egenintresse bakom varje individ och utan att veta vad egenintresset är så kan 

personen i sig vara en fara för allmänheten.  

 

En annan syn som Luthor har på Supermans gudskomplex är att om mänskligheten inte 

kan klara sig själva, utan måste lita på välgörenhet från övermänskliga individer, så 

riskerar mänskligheten att bli beroende av superhjältar. Rawls skriver att människor kan 

ha starka åsikter om vad som, är lag och rättvisa.55 Men de flesta människor är överens 

om att om något är bestämt och lagstadgat så ska det gälla alla, inga undantag, fortsätter 

han. Detta beskriver Luthor egna intresse: han vill inte att det ska finnas någon som har 

mer rättigheter än han själv. Med det tankesätt som Luthor har så ger han sig själv den 

legitimiteten han anser att han behöver för att stoppa Superman. Om man av etiska skäl 

kan ifrågasätta superhjältens idé om att hjälpa människor är då en fråga som ställs. 

 
54 Batman v Superman, 0.23.55. 
55 John Rawls, A Theory of Justice, s. 510 - 512. 
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2.3 Etik 
2.3.1 Etik och ansvar inför en idé 
Etik och ansvar inför idén handlar om hur superhjälten gör ett etiskt val: om hen ska 

rädda personer eller passivt titta på medan människor lider. Men deras ego kan lika 

gärna sätta stopp för handlandet, till exempel i samband med rädslan att blanda in 

oskyldiga i rättviseskipandet. Hur ska man kunna leva med vetskapen om att ens krafter 

kan rädda tusentals liv, väljer att inte göra något åt det och hur rättfärdigar man ett 

sådant handlande? Kan det vara så att risken för att dra med sig oskyldiga människors 

liv in i en så farlig livsstil, som hjältarna har, kan ge hjältarna tillräckligt med dåligt 

samvete, så att de väljer att inte göra något. 

 

En karaktär som har brottats med dessa frågor i serietidningarna sedan 1962 är Spider-

man. I mitten av Captain America: Civil War blandar Iron Man in Spider-man (Tom 

Holland) i bråket med Captain America för att utjämna underläget Iron Man känner att 

han har. Dialogen kommer när Iron Man träffar Spider-man för första gången och Iron 

Man försöker rekrytera honom till sin sida, vilket innebär att skriva på avtalet med FN 

och slåss mot Captain America. Under samtalet berättar Spider-man varför han valde att 

ta på sig en kostym och hjälpa människor: ”When you can do the things that I can, but 

you don´t, and then the bad things happen. They happen because of you.”56 Han 

förklarar alltså effekten av att han har sett hemska saker hända människor, när han valt 

att stå passivt bredvid och inte ingripa. Detta har lett till att Spider-man har fått så dåligt 

samvete, att han har börjat ta ansvar inför sina krafter och använda de för att hjälpa 

människor. Braga pratar om att undertexter i dialoger kan innehålla en karaktärs 

förflutna.57 Med undertexter menar Braga att det finns underliggande faktorer som kan 

ha att göra med tidigare etiska val och livsavgörande situationer. Det kan kopplas till 

hur Spider-man inte stoppade en rånare från att råna en wrestlingarrangör. Han kunde 

enkelt förhindrat rånaren, i begynnelsen av sin historia, som senare mördar Spider-mans 

farbror Ben. Det Spider-man säger här till Iron Man, är att han har fått leva med den 

tanken att han hade kunnat stoppa mordet, för att Spider-man inte gjorde det rätta och 

stoppade rånaren från början. Frågan är om den här etiken fungerar på internationell 

nivå. 

 

 
56 Captain America: Civil War, 01.21.13. 
57 Braga, s. 99 - 105. 
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2.3.2 Etik, internationell och samhällelig nivå   
Etik, internationell- och samhälles nivå berör hur en superhjälte kan se på med moraliskt 

samvete, när skogsbränder, massaker, inbördeskrig med mera sker mot en befolkning i 

ett annat land, när hjälten vet att hen har kraften att göra något åt det eller när det sker i 

hjältens eget samhälle. Som antytts tidigare så kan det ha att göra med att superhjälten 

är rädd för att hens handlingar ska misstolkas i ett annat land, som att bli ansedd som 

terrorist istället för hjälte. Frågan är om superhjälten behandlar samhället så som den 

bör, samtidigt ska de som bor i det samhället ska behandla varandra likadant som 

hjälten behandlar samhället.  

 

En replik som kommer från Supermans flickvän Lois Lane (Amy Adams) handlar om 

att hon har svårt att ta på sig det etiska ansvaret som följer med förhållandet till 

Superman. Lane menar att hon uppehåller Superman från att vara på alla platser som 

han borde vara på och rädda människor, genom att Superman är med henne istället och 

kanske ignorerar ropen på hjälp för Lanes skull. I en dialog diskuterar Superman och 

Lane vad som hänt då hon skulle göra ett intervjureportage med en terrorist, men 

Superman var tvungen att rädda henne från att bli skjuten. Hon säger: ”I'm saying 

there's a cost. I just don't think if it's possible. […] For you to love me and be you”58 

och menar att det kan kosta andra människors liv medan han är och vakar över henne. 

Nelmes pratar om att dialoger ofta döljer underliggande motiv som publiken ofta 

genomskådar men som kan skapa problem för karaktärerna, för att de inte ser igenom 

lögnerna.59 Detta kan appliceras på det Lane säger, eftersom hon är en karaktär som 

alltid tagit risker i hennes jobb som reporter, men då tidigare bara haft sitt eget liv att 

sätta på spel. Här menar Lane att hon istället sätter alla världens människors liv på spel, 

när Superman som superhjälte tillhör världen, etiskt sätt. Det är därför Lane har svårt att 

ta på sig ansvaret som följer med Superman, för att han kan vara någon annanstans och 

rädda liv men Superman väljer att vara där Lane är.  

 

Både Captain America: Civil War och Batman v Superman har vardera ikoniska 

superhjältekaraktärer som är ikoniska på mer än ett sett, så som att de har sina namn i 

filmtitlarna. Dessa karaktärer är Captain America ”The First Avenger” och Batman 

”The Dark Knight”, båda har ett egotänkande, som att båda två tror att de vet vad det är 

samhället behöver, som samhället själv inte vet vad det är de behöver. Captain America 

 
58 Batman v Superman, 00.16.08. 
59 Nelmes, s. 226 - 230. 
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och Batman har viljan att vara oberoende av någon högre makt och de anser att deras 

egen moral är det som skapar det bästa samhället.  

 

En dialog i Captain America: Civil War äger rum efter att en bomb sprängt FN-

tillställningen som Kung T´chaka pratar på och där T´chaka omkommer. Den som blir 

anklagad för attentatet är Captain Americas barndomsvän Bucky Barnes, som Captain 

America har letat efter i två år. Barnes hade i tidigare film blivit hjärntvättad att döda 

människor i maktposition och dessutom har Barnes ungefär samma krafter som Captain 

America. Samtalet Black Widow och Captain America har kommer efter att hon avrått 

honom från att inte lägga sig i jakten på Barnes, i och med att avtalet trätt i kraft. 

Avtalet som gör att Captain America inte längre får göra några hjältedåd, utan att han 

betraktas som en brottsling: ”If he´s this far gone, Nat, I should be the one to bring him 

in. Because I´m the one least likely to die trying.”60 Captain America menar dock att 

han vill ta på sig ansvaret för sin vän, för han tror inte att det var Barnes som utförde 

dådet. Captain America anser att det är hans fel att Barnes har hamlat på fel sida om 

lagen till att börja med och han tar också ansvar för de polismän som tjänar samhället 

och som riskerar att bli dödade av Barnes. Braga skriver att dialog och handlingar driver 

berättelsen framåt, att de också ger historien olika aspekter, att kombinationen av de 

båda kan ge filmen mer dynamik.61 Captain America kunde lika väl bara gått efter 

Barnes, utan att säga till Black Widow vad han skulle göra, men för att förklara Captain 

Americas handlingar behöver den här repliken sägas. Detta även för att bevisa för 

tittarna att han tar sitt eget etiska ansvar för Barnes, för att det inte ska drabba samhället 

mer än vad det redan gjort. 

 

En dialog som Batman har, handlar om hur han försvarar sitt etiska val att han ska döda 

Superman. Samtalet är mellan Batman och Alfred, där Batman anser att risken är för 

stor att Superman vänder sig emot samhället och dödar alla, alltför stor för att inte göra 

något åt situationen, medan Alfred har försöker avråda Batman från att göra det. 

Dialogen äger rum för det att Lex Luthor tvingar Superman att göra upp med Batman: 

”Criminals are like weeds, Alfred. Pull one up, another grows in its place. This is about 

the future of the world.”62 Det kvittar alltså för Batman hur många små skurkar han tar 

hand om, det kommer alltid nya. Batman menar att om han oskadliggör den största 

skurken, i det här fallet Superman, så kan antalet kriminella komma ner till en resonabel 

 
60 Captain America: Civil War, 00.41.11. 
61 Braga, s. 20 - 25. 
62 Batman v Superman, 01.21.04. 
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nivå. Jens Eder menar att karaktärernas dialoger, kan ändra publikens uppfattning om 

karaktärerna.63 Om karaktärsdragen inte uppfattats i linje med hur karaktären framställs, 

kan det vara så att karaktären i filmen försöker undersöka sin egen utveckling, eller sina 

möjligheter att utvecklas, menar han. När man analyserar det som Batman säger i 

dialogen ovanför, så kan det uppfattas, som att han går emot vad han representerar. Vi 

har sett honom mörda folk tidigare i filmen, men det skapar en minskad trovärdighet, 

när Batman ger sig på en av de andra hjältarna. Dessutom så rättfärdigar Batman det 

etiskt med att det kan finnas en chans att Superman börjar utplåna mänskligheten. Så 

både Captain America och Batman har liknande förklaringar till sina handlingar: att de 

måste hålla sig utanför samhället för att kunna skapa en bättre morgondag. Hur hjälten 

förhåller sig sitt ansvar till den enskilde individen är nästa fråga. 

 

2.3.3 Etik och mellanmänsklig nivå 
Etik och mellanmänsklig nivå handlar om kan hjälten ta allt sitt etiska ansvar inför den 

enskilde individen och om hjälten alltid ska kunna lova att finnas där för alla som 

behöver hen. Som tidigare nämnts är superhjältar främst till för att ta hand om 

superskurkar. Detta skull ge superhjälten ambitionen att bara blanda sig in när det är 

superskurkar som begår brott, vilket är svårt att hålla etiskt sett när det också finns andra 

behov, som nämnts tidigare. Det är ju dessutom inte så heroiskt att bara se på när 

människor är i fara i andra fall. 

 

En dialog beskriver Sharon Carter (Emily VanCamp) sin avlidne släkting, Peggy 

Carters, som var en av grundarna till spionorganisationen S.H.I.E.L.D. Hon nämner 

Peggy Carters hjältemod och etisk filosofi, efter att Avengersmedlemmarna diskuterat 

om de ska skriva på avtalet eller inte och Captain America åkt till Peggy Carters 

begravning. På begravningen lyssnar Captain America på vad Sharon Carter har att säga 

gällande Peggy Carter: ”She said compromise where you can. But where you can´t, 

don´t. Even if everyone is telling you that something wrong is something right.”64 

Enligt henne kan en hjälte inte kan kompromissa med sitt ansvar till den enskilde 

individen, bara för att hjälten själv kan avgöra vad som är rätt och fel. Med detta menas 

inte att andra har fel utan att andra människor har en annan definition och åsikter på 

saker. Marc Di Paolo skriver att superhjälteberättelse har en klar moralisk kompass, och 

att de uttrycker att man ska stå på sig för frihetens skull, när ens moral säger att det är 

 
63 Jens Eder, “Understanding Characters” Projections Berghahn Journals, 4:1, 2010, s. 26 -27. 
64 Captain America: Civil War, 00.33.17. 
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något som är fel. 65 Det som Sharon Carter menar i dialogen är just att hjälten inte ska ge 

med sig när något är fel, utan stå fast vid sitt ansvar till den enskilde individen. Som en 

hjälte har man ett etiskt val att göra, att ta ställning och säga att den andra personen i sig 

har fel. Hjälten måste kunna stå upp och säga nej till det som inte rätt. Hur superhjälten 

tolkar sin etik mot sina egna intressen, är vad sista delen av analysen handlar om.  

 

2.3.4 Etik och Ego-egenintresse 
Etik och ego-egenintresse handlar om vad hjälten förhåller sig till när hens etik går emot 

superhjältens egna intressen. Det ställer frågan om man kan ha ett eget intresse som 

strider mot ens etik och om hjälten kan kompromissa vad som är etiskt rätt för sina egna 

intressens skull och tvärtom. Om man tolkar filmerna utifrån de handlingar som utförs 

så ska man slå den som gör fel, tills att den förstår vad den gjort fel. Detta är tydligt i 

båda superhjältefilmerna, men det är inte vad karaktärerna i filmerna men det är inte vad 

hjältarnas egenintresse är och det redogör karaktärerna tydligt i dialogerna. 

 

En dialog som handlar om hur Superman håller på sitt eget intresse att inte bli sedd som 

en mördare kretsar kring att han vill bura in Luthor, utan döda honom. Detta händer 

precis efter att Luthor knuffat ut Lane från en byggnad, för att Luthor vill locka till sig 

Superman, som säger: ”I'll take you in without breaking you. Which is more than you 

deserve.”66 Här håller Superman igen för att inte skada Luthor, eftersom Luthor har 

försökt att döda Lane. Med den bakgrunden skulle dock Superman kunnat döda Luthor 

för hans agerande, men på grund av sitt eget intresse, att inte bli sedd som en mördare 

och för att inte tänja på sin etiska gräns håller han igen, likt Black Widow. Superman 

vill inte bli sedd som Batman, som en mördare. Dan McIntyre skriver att för publikens 

skull så kan karaktärer göra och säga det som förväntas av den, för att publiken inte vill 

se den fula sanningen.67 Publiken vill i scenen med Superman och Luther se en glimt av 

att det finns mer medmänsklighet i Superman, mer än vad det gör i Luthor. 

 

3. Slutdiskussion 
Analyserna av de olika dialogerna, från varierande karaktärer har varit mycket givande. 

För att originaltanken var att det skulle bestå av bara superhjältar, men under uppsatsens 

gång så upptäckte jag att det fanns intressanta aspekter på rättvisa i karaktärerna runt om 

 
65 Di Paolo, s. 3 - 8. 
66 Batman v Superman, 01.26.33. 
67 McIntyre, s. 194 - 198. 
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hjälten också. Sådana karaktärer kunde vara journalister, författare, flickvänner, 

betjänter, till och med skurkar. Med alla dessa karaktärer som har varsin åsikt om hur 

hjälten ska handla och det är slående genom både Batman v Superman och Captain 

America: Civil War. Båda filmerna är väldigt lika varandra, exempelvis de aspekterna 

att båda har uttryck för krig och slåss mot varandra i filmtitlarna och att i slutändan av 

filmerna så är det en skurk som ligger bakom konflikterna mellan hjältarna.  

 

Metoden gav en större inblick i karaktärernas uppfattning, syn och relation till rättvisa 

än vad tidigare trott. Skulle jag vilja påstå att metoden styrde resultatet, i och med att det 

kom fram fakta som jag inte var helt beredd på, så som att det skulle komma hållbara 

juridiska argument från Lex Luthor. Jag har alltid sett den här versionen av Luthor som 

ett skämt och feladapterad, i jämförelse med Lex Luthor från serietidningarna. Detta 

betyder inte att jag har ändrat mina åsikter om karaktärerna i Batman v Superman. Man 

hade troligen fått ett annat resultat om man hade analyserat superhjältarnas handlingar 

istället för dialogerna, men slutsatserna hade nog ungefär blivit de samma.  

 

Troligen hade det blivit ett annat resultat om man hade tagit några andra 

superhjältefilmer till analysen. Det som är speciellt med de här båda filmerna är att de 

just handlar om hjältars legitimitet, rättviseskipning och hur det påverkar människor i 

allmänhet. Hade man valt att ta några andra superhjältefilmer som till exempel: 

Punisher, The Dark Knight, Hancock, X-men, Watchmen, Fantastic Four, så hade man 

antagligen fått ett annat resultat. Till exempel X-men som präglas av hat mot mutanter, 

som är hatade bara för att de föds med superkrafter och tekniskt sett är som vanliga 

superhjältar. Så diskussionen i X-men handlar snarare om vapenkontroll, att nästan 

varenda mutant har en superkraft som kan döda flera hundra. Så resultatet i analysen 

hade förändrats i det fallet, men för att bygga på den här uppsatsen så hade X-men varit 

ett bra exempel på när staten verkligen ställer sig emot individer med övermänskliga 

krafter.  

 

Det finns även olikheter mellan filmerna, några av dem visas i tabellen från bakgrunden, 

som har med utvecklingen av hur karaktärerna ser på rättvisa. Sen kan man konstatera 

att Batman v Superman har en svårare karaktär att ta hänsyn till, Superman som i 

princip har krafter som kan göra allt som alla 12 karaktärerna i Captain America: Civil 

War kan göra och mer. För att återkoppla till hur det förhåller sig statens legalitet till 

superhjältar, så är bara Superman själv ett mycket större problem än vad hela Avengers 
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är tillsammans. Detta spelar roll i förhållandet superhjälten har till staten och ansvaret 

till medmänniskorna som de räddar, för det är lättare att förhålla sig till en grupp som 

inte har krafter nog att förstöra en hel stad, i jämförelse med en individ som har sådana 

extrema krafter. 

 

Som grupp kan Avengers hålla koll på varandra, medan Superman har bara sin egen 

moral att förhålla sig till. Batman v Superman balanserar karaktärernas moral lite med 

de dialogerna Superman har med Lois Lane och Batman har Alfred. Där båda 

karaktärernas dialoger representera synsättet från samhället och medmänniskorna till 

Batman och Superman. Dessa karaktärer har inte staten någon aning om, så förhållandet 

är fortfarande svårt att förhålla sig till från statens sida i Batman v Superman. Så statens 

legalitet får anpassa sig till övermänskliga individer, vilket sker i Batman v Superman 

men inte i Captain America: Civil War. I den så plockar FN fram ett ackord som ska 

styra Avengers handlingar, men Black Widow går på FN mötet för att kunna få 

inflyttande i ackorden, medan i Batman v Superman bjuder senaten in Superman för att 

diskutera hur de ska gå tillväga med hans handlingar och legitimitet.  

 

Som tidigare nämnt kan superhjältens legitimitet variera från hjälte till hjälte, antingen 

genom deras egen idé, vad samhället tycker eller deras egon med mera. Med så många 

olika åsikter kan det var svårt för hjälten att veta vem den ska lyssna på, vilket kan göra 

att superhjälten får problem med räddningsarbeten, om de har inre konflikter, vilket är 

vanligt för superhjältar i serietidningarna. Så detta har de applicerat bara i filmerna och 

framför allt i Batman v Superman. Det finns några scener, där man får se Batman ha 

problem med mardrömmar och när han räddar en flicka från en rasande byggnad. I 

slutändan måste hjälten kompromissa med alla parterna för att kunna utföra sitt jobb, 

annars finns det bara ett självdestruktivt egenintresse i vad hjälten håller på med eller 

någon form av hämnd. När det kommer till sådana motiv i handlingarna, så får de 

hjältarna som har sådana motiv allt som oftast negativa reaktioner från alla parter.  

 

Om hjälten står passivt vid sidan och tittar på medan människor lider, så anser den 

enskilde medborgen att den begår nästintill ett brott i sig. Skulle hjälten ta steget att 

hjälpa människor, så kommer åsikter att hjälten inte gör tillräckligt. Hjältens val 

förhåller sig även till samhället, där ser staten hjältens val som ett problem, för att valet 

kan ändras när som helst och det gör hjälten till en opålitlig tillgång. Det var i 

förhållandet till hjältens ego som det skilde sig, i resultatet eftersom ambitionen mot sig 
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själv skiljer sig så från hjälte till hjälte och hur deras självinsikter speglar sig på deras 

handlingar. Dessutom blev egenintresset det som blandade in andra hjältars åsikter i 

konflikterna.   

 

Många av de problem som presenteras i superhjältefilmer och serietidningarna kan 

appliceras på många av samhällets problem i verkligheten. Bara så som att ny teknik 

utvecklas ständigt och skapar många fördelar kommer det även nackdelar med ny teknik 

och på grund av detta måste samhällets lagar ständigt ändras och förnyas. Som ett 

exempel: de ”super” individer som har krafter att kunna kontrollera andra människors 

tankar, hur ska staten kunna förhålla sig till det?  

 

En fråga som kom upp för mig gällande statens intresse gällande superhjältar, är att 

staten borde ha ett intresse i hur hjältars förmågor och psyke fungerar. Jag kan ta ett 

exempel på vad jag menar: poliser måste gå igenom psykiska tester för att bli poliser, 

för att staten ska veta att de ska kunna behålla lugnet i alla situationer. Eller att 

brandmän måste gå igenom fysiska tester för att staten ska kunna veta att de här 

personerna är lämpliga att rädda människor. Så tekniskt sätt skulle man kunna säga att 

superhjälten är en rättskipare utan psykiskt test och en livräddare utan fysiktest. 

 

Trots att hjältarna alltid blir ifrågasatta om deras legitimitet och ansvar, så står de hjältar 

som är emot vad staten tycker, alltid på sig till slutet och de superhjältar som är på 

statens sida ger mer eller minder med sig till rebellhjältarna. Så slutsatsen är att 

superhjältar inte kan fullständigt vara på statens sida, de behöver stå fristående från 

övervakare för att kunna beskydda människor. Detta betyder dock inte att superhjältar 

inte behöver ta ansvar för sina handlingar och idéer.  
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