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Abstract 

Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och            

omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid              

en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. Då mannens relation till              

sig själv – och hans relation till sin omgivning – påverkas av den maskulina idealbild som                

förmedlas, i bland annat populärkulturellt material, blir det därför viktigt att undersöka hur             

denna hegemoniska maskulinitet yttrar sig i olika tidsepoker. Detta dels för att utröna varför              

den ser ut som den gör idag och hur den porträtterats historiskt, men även för att förutspå hur                  

gestaltningen av maskulinitet kan komma att förändra sig i framtiden.  

Denna studie har utfört en komparation mellan westernfilmer som av diverse forskare            

och kritiker ses som typiska tidsenliga exempel på filmer inom westerngenren. Detta gjordes             

för att fastställa hur den historiska porträtteringen av den hegemoniska maskuliniteten skiljer            

sig från den i ett modernt populärkulturellt material inom samma genre. Detta gjordes genom              

att utföra en semiotisk bildanalys av protagonistens och antagonistens slut- samt           

introduktionsscen, därefter jämfördes de observationer som gjorts i analysen, varpå          

övergripande analyser gjordes, i vilken återkommande drag, behandlingen av minoriteter,          

kroppsattribut och miljöerna som dessa befann sig i och bebodde, diskuterades och            

sammanställdes. 

Kontentan av resultatet var att attribut som tidigare associerats med protagonister i            

materialet från 1950-talet numera utgjordes av antagonisterna i materialet från 2010-talet.           

Den tidigare maskuliniteten som gestaltades av storväxthet och breda axlar har förändrats,            

och den hegemoniska maskuliniteten har nu gett upphov till en man med mer komplexa              

motivationer, större känsloliv och hänsynsfullhet än den som skänktes av protagonisten i dom             

tidigare gestaltningarna. Genom att uppnå sina målsättningar kunde även protagonisterna i           

materialen från båda tidsperioderna dölja att dessa antagit attribut som tidigare varit kvinnligt             

kodade i den nya maskulina idealbilden, exempelvis fällandet av tårar.  

 

 

 

Nyckelord: Antagonist, protagonist, bildutsnitt, bilder, maskulinitet, femininitet,       

representation, minoritet, indian, westerngenren, cowboy, kropp, fåfänga, tårar, gråt,         

bildanalys, semiotik, komparation, vilda västern, populärkultur, film,  
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1.0 Inledning 

 

What happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He  

wasn’t in touch with his feelings, he just did what he had to do. See, what they didn’t  

know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings that they wouldn’t be  

able to shut him up! And then it’d be dysfunction this, and dysfunction that, and  

dysfunction vaffancul!  1

 

Dessa ord yttras av maffiabossen Tony i inledningen av TV–serien The Sopranos pilotavsnitt             

som först sändes i Januari 1999. Tony verkar här mena att det ideal som Gary Cooper                

vidmakthöll i de filmer han agerat i gått förlorat i vårt moderna samhälle. I citatet påstår Tony                 

att Gary Cooper – efter att ha kommit i kontakt med sina känslor – blivit handlingsförlamad,                

och kontentan av citatet är att män som är i kontakt med sitt känsloliv blir pacificerade och                 

gärningar som dessa bör ha uträttat förblir därför ogjorda. Men vad var det för slags ideal                

Gary Cooper uppvisade? 

Under 50-talet manifesterades maskuliniteten bland annat i filmer om cowboys, vilket           

var en roll som Gary Cooper och John Wayne ofta kom att spela, i filmer såsom The                 

Searchers (John Ford, 1956), Man of the West (Anthony Mann, 1958), Rio Bravo (Howard              

Hawks, 1959) och The Hanging Tree (Delmer Daves, 1959), där vi möter den starka,              

handlingskraftiga och rakryggade mannen som mötte problemen “head on” utan att beakta            

sina känslor. Peter Lehman framställer skådespelarna Gary Cooper och John Wayne som de             

typiska hjältarna inom westerngenren, och beskriver dessa som stora, starka och långa. Att             2

Lehman pekar ut filmstjärnorna Cooper och Wayne som arketyperna för den amerikanska            

cowboyen är inte obefogat, då Wayne innan sin död 1979 hann agera i totalt 83               

westernfilmer, och Cooper i storfilmer inom westerngenren såsom Springfield Rifle (André           

De Toth, 1952) och High Noon (Fred Zinnemann, 1952).  3

En tolkning av hur denna förändring påverkats är att traditionellt “manliga” roller i             

samhället under andra världskriget “övertogs” av kvinnorna då männen låg ute i fält, något              

som USA:s federala regering förberedde sin population för via journalfilmen Manpower           

1Katherine Hyunmi Lee, “The Ghost of Gary Cooper: Masculinity, Homosocial Bonding, and The Sopranos”, 3, 
nr 1 (Höst, 2004), 2. 
2Lehman, Peter. Running Scared: Masculinity and the Representation of the Male Body (Detroit: Wayne State 
University Press, 2007), 108. 
3Davis, Ronald L. Duke: The life and Image of John Wayne (Norman: University of Oklahoma Press, 2001), 6. 
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(Office of War Information, 1942), i vilken nödvändigheten av att få fler kvinnor att äntra               

arbetslivet förmedlades. Den postindustriella vita heterosexuella mannens position som         

härskare i samhället ifrågasattes, och enligt filmteoretikern Laura Mulvey kom dessa att            

utmåla sig själva som som offer i en värld där kvinnor och homosexuella skänkts mer               

utrymme, något som Mulvey menar resulterade i en eftersträvan hos heterosexuella män att             

återgå till det svunna mansidealet. Denna omstöpning av samhällsstrukturerna hade såklart           4

sina konsekvenser i den amerikanska kulturen; nämligen att någon behövde komma och visa             

hur en man skall vara, en roll som Gary Cooper flitigt kom att spela – vilket framkommer i                  

Tony Sopranos citat ovan.  

Dessa ideal har på sistone återigen blivit ett nav i den amerikanska kulturen, där den               

sittande presidenten Donald Trump eftersträvar att återskapa de samhälleliga ideal som rådde            

under hans uppväxt på femtiotalet, en tid då män var män, kvinnor var kvinnor, och fikus en                 

simpel krukväxt; allt under parollen “Make America Great Again”. Donald Trump beskrev            

Amerika som “great” under den period som rådde strax efter andra världskrigets slut 1945              

fram tills sent 1950-tal, en tid då citat “we were pretty much doing what we had to do”.  5

Det upplevda nutida idealet är därför motsatsen av den tidigare beskrivna epoken.            

Maskuliniteten beskrivs som utmanad och enbart kvarvarande hos de generationer som levde            

under tiden som de nu vill tillbaka till. De förändrade idealen skiftar inte enbart mannens               

relation till sig själv, utan relationen till sin omgivning och det samhälle han befinner sig i. 

Julianne Newton skrev om hur individer som mottager ett visuellt förmedlat           

mediematerial kognitivt kan utröna att något är falskt ändå väljer att tro på vad man ser, och                 

många pojkar hade – likt Tony Soprano – dessa figurer som rollmodeller. Med detta i åtanke                6

är det därför viktigt utifrån ett samhällsperspektiv att utröna hur dessa ideal liknar och skiljer               

sig från varandra mellan de olika tidsepokerna, då vår värld – som är försatt i konstant                

förändring – påverkas av hur det maskulina idealet porträtteras i exempelvis audiovisuellt            

material, då betraktaren av ett sådant material formar sina egna värderingar – och i              

förlängningen de gärningar denne väljer att uträtta – utifrån den kulturella förförståelse som             

denne besitter, en förförståelse som påverkas av estetiska kulturyttringar såsom spelfilmer. 

4Shohini Chaudhuri. Feminist Film Theorists (London: Routledge, 2006), 105. 
5Gregory Krieg, “Donald Trump reveals when he thinks America was great”, kontrollerad 3/12/18, 
https://edition.cnn.com/2016/03/26/politics/donald-trump-when-america-was-great/index.html 
6Newton, Julianne H, The Burden of Visual Truth. (London: Routledge, 2001), 27. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utröna hur maskulinitet yttrar sig hos protagonister och              

antagonister i filmer – det vill säga audiovisuellt material – inom westerngenren från             

1950-talet jämfört med 2010-talet. Frågeställningen i denna uppsats blir därför hur den            

hegemoniska maskuliniteten förändrat sig inom denna genre, men även vilka element hos den             

under femtiotalet gestaltade cowboyen som fortlever i moderna porträtteringar av densamme.           

Har den hårde cowboyen som tidigare agerat som symbol för det amerikanska samhället             

försvunnit och blivit ersatt av någon med mer komplexa motivationer och synsätt? Hur har              

gestaltandet av maskulinitet kommit att förändras sedan den epok som Cooper och Wayne             

storslaget härjade på bioduken jämfört med idag? Denna uppsats ämnar att undersöka detta             

och jämföra hur nutidens porträttering av maskulinitet inom westerngenren liknar och skiljer            

sig från den som skildrades i cowboyfilmer under femtiotalet, i avseende att diskutera vilka              

attribut som tillskrivs protagonist och antagonist för att sedermera se vad detta har haft för               

inverkan på det maskulina idealet.  

 

1.2 Avgränsning 

För att avgränsa detta arbete har fem stycken filmer kommit att tas i beaktning, delvis för att                 

hålla uppsatsens längd inom ramarna för vad som kan tyckas vara rimligt för en C-uppsats,               

men även för att detta bör utgöra en erforderlig mängd material att analysera. Studiens fokus               

är förlagt på porträtteringen av maskulinitet hos filmernas protagonister samt antagonister,           

därför har filmer vars huvudrollsinnehavare är kvinnliga exkluderats från denna studie.           

Tidsepokerna som jämförts i denna studie – 1950-tal samt 2010-tal – har valts då uppsatsen  

vill skönja hur en dåtida porträttering av det maskulina idealet skiljer sig från och liknar det                

nutida. Filmer inom westerngenren har valts då skådespelare inom denna genre såsom Gary             

Cooper, John Wayne, James Stewart och Audie Murphy under 1950-talet kom att agera som              

idealet för hur en man skulle vara, detta enligt forskarna Yvonne Tasker och Kenneth              

MacKinnon. Den maskulina hegemonin återfinns dock ej enbart inom denna genre och            78

tidsepok utan påträffas även i andra filmgenrer och skeden, inte minst i actionfilmer             

producerade på 1980-talet, där den hegemoniska maskuliniteten istället återfann sig hos           

actionstjärnor såsom Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme         

7Tasker, Yvonne. Spectacular Bodies: Gender, Genre and the Action Cinema (New York: Routledge, 1993), 52. 
8MacKinnon, Kenneth. Representing Men: Maleness and Masculinity in the Media (London: Arnold, 2003), 41. 
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och Bruce Willis.   9

 

1.3 Disposition 

För skänka denna uppsats en god struktur är den uppdelad i olika avsnitt, avsnitt där tidigare                

forskning, teorier, metod, material, analyser, komparation, slutsatser och eventuella         

åtgärdsförslag samt litteratur- och källförteckning presenteras.  

I avsnittet tidigare forskning ges exempel på hur andra individer valt att analysera             

representation inom film, däribland hur andra forskare studerat porträtteringen av          

hegemonisk maskulinitet inom västerländsk film, vilket detta avsnitt även lägger tonvikt på,            

och i avsnittet teoretisk ram beskrivs även termen hegemonisk maskulinitet. Under rubriken            

metod återfinns en förklaring över vilka teorier som använts för att utföra analysen, Därefter              

följer avsnittet analys, i vilket en jämförande analys av samtliga filmer som undersökts i              

uppsatsen utförs. Därpå presenteras avsnittet slutsatser och eventuella åtgärdsförslag, efter          

vilket en sammanställning av samtliga källor som använts vid utförandet av studien            

presenteras. Efter källförteckningen presenteras de två bilagor som ackompanjerar uppsatsen;          

i den första återfinns en kort summering av filmernas handling och dess karaktärer, och i den                

andra bifogas skärmdumpar av de scener som varit föremål för analysen, det vill säga den               

första och sista scenen som antagonisten respektive protagonisten förekommer i. 

 

2.0 Tidigare forskning 

Flertalet undersökningar har behandlat förekomsten och porträtteringen av maskulinitet i          

audiovisuellt material, däribland studier utförda av forskarna Rebecca Feasey, Neşe Şenel och            

Wendy Chapman Peek som intresserat sig för porträtteringen av den maskulinitet inom            

audiovisuellt material.  

Feasey analyserar i sin artikel om representationen huruvida teorin om det           

hegemoniska maskulina idealet utmanas eller efterföljs i filmen Die Hard (John McTiernan,            

1988) och tre av dess uppföljare. Genom att följa den återkommande protagonisten,            10

polismannen John McClane, ämnar Feasey att utröna om – och om så är fallet, varför –                

protagonistens åldrande påverkar idealbilden av hur maskulinitet ska utföras, och ifall           

9Ibid, 38f. 
10Rebecca Feasey. “Mature masculinity and the ageing action hero”. Groeniek: Onafhankelijk Gronings 
historisch studentenblad 190, (2011): 507. 
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huvudkaraktären feminiserats i samband med sitt åldrande. Feaseys analys gör dock           11

gällande att samtliga av de fyra filmer hon undersökt på nytt bekräftar hur actiongenren              

genom sitt uppvisande av den maskulina manskroppen legitimerar den hegemoniska          

maskuliniteten, och att huvudkaraktären, sin ökade ålder till trots, bibehåller statusen som            

idealbild genom att omge sig av andra män, män som i relation till John McClane framstår                

som klenare.   12

Şenel använder i sin studie teorin om den hegemoniska maskuliniteten för att studera             

hur protagonisterna i filmerna The Game (David Fincher, 1997) och Mustafa Hakkinda            

Herşey (Çagan Irmak, 2004) båda initialt eftersträvar det maskulina idealet, men blir            

sedermera feminiserade. Här beskrivs det hur huvudkaraktären i The Game, Nicholas, och            13

protagonisten i Mustafa Hakkında Herşey, Mustafa, båda inledningsvis förkroppsligar         

mansidealet, men under filmernas förlopp förlorar de sin dominans över de övriga aktörerna.             

I The Game förlorar bankdirektören Nicholas det ekonomiska övertag han tidigare åtnjutit            

över sina kollegor som en konsekvens av dåliga investeringar, medans Mustafa förlorar sin             

position i hierarkin till följd av en bilolycka som resulterar i hans frus död, olyckan rubbar                

hans plats som överhuvud och patriark i denna tidigare lyckliga kärnfamilj och lämnar även              

Mustafas tidigare maskulina och hårda kropp sargad och försvagad. Nicholas lyckas till            14

skillnad från Mustafa att återgå till det tidigare rådande status quo, och på så vis fortsätter att                 

eftersträva den hegemoniska maskuliniteten, medans Mustafa däremot i filmens epilog tycks           

förlika sig med det faktum att han blivit feminiserad och därmed ej längre lyckas eftersträva,               

eller leva upp till, det manliga idealet. Inom actiongenren ställs ofta protagonisten inför             

prövningar – kroppsliga såväl som psykiska – och det är besegrandet av dessa motgångar som               

enligt Tasker många gånger kritiskt ifrågasätts.   15

Peek undersökte i sin artikel The Romance of Competence: Rethinking Masculinity in            

the Western hur maskulinitet porträtterades i filmer inom westerngenren producerade efter           

andra världskrigets slut 1945. Peek gjorde upptäckten att protagonister i filmer producerade            16

i efterkrigstidens Amerika tillämpade taktiker och beteenden som var feminint kodade för att             

11Ibid 507f. 
12Ibid 518. 
13Neşe Şenel. “From Hegemonic Masculinity to Masculinity Crisis” 8. Masculinities Journal: A Journal of 
Identity and Culture 8, nr 2, (Augusti, 2011), 20. 
14Ibid, 29. 
15Tasker, 116. 
16Chapman Peek, Wendy. “The Romance of Competence: Rethinking Masculinity in the Western” Journal of 
popular Film and Television 30, nr 4 (Vinter 2003): 206-219. 
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uträtta sina dåd, men att protagonisterna kunde undvika att permanent märkas av denna             

feminisering genom att – till skillnad från kvinnorna – realisera sina målsättningar. Genom             17

att vara framgångsrika maskerades dessa protagonisters könsöverträdelser, och beteenden         

som varit kvinnligt kodade tillskrevs istället som maskulina attribut i dessa gestaltningar.            

Peek menar att maskuliniteten inom westerngenren blivit mer flytande och flexibel än den             

som uppvisades i westernfilmer producerade innan 1945, något som uppnåtts genom att            

kvinnors medverkan i dessa filmer begränsats, vilket skapat ett safe space i vilket män nu kan                

omförhandla och utforska deras nya maskulinitet.  18

I artikeln används filmen Fort Apache (John Ford, 1948) för att exemplifiera detta, då              

både John Waynes rollkaraktär – kaptenen Kirby York – och den som Henry Fonda spelar –                

överstelöjtnanten Owen Thursday – vid en första anblick presenteras som maskulina, då båda             

männen agerar som militärer av olika rang. Denna typiska maskulinitet tycks dock            

undermineras enligt Peek, då både York och Thursday visar beteenden som är typiskt             

kvinnligt kodade; båda är måna om sitt utseende då karaktärerna vid flera tillfällen påtalar              

och kommenterar varandras yttre, och båda männen är underordnade i den militära hierarki i              

vilken de båda är servila.   19

 

3.0 Teoretisk ram 

Vid utförandet av denna studie användes tre teorier som teoretisk referensram, dessa är             

Raewyn Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten, Stuart Halls och John Fiskes            

teorier om könsattribut, samt Wendy Chapman Peeks teori om hur protagonister i filmer inom              

westerngenren, producerade efter andra världskrigets slut, maskerade att dom antagit          

kvinnligt kodade attribut genom att vara framgångsrika. 

Hegemonisk maskulinitet – ett teoretiskt begrepp först myntat av Raewyn Connell           

1987 – är en kombination av filosofen Antonio Gramscis hegemonibegrepp samt ordet            

maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet definieras som det ideal som män relaterar till, genom            

att eftersträva detta ideal hamnar andra grupper av män – exempelvis feminina och             

homosexuella män – i underordning, då de hetrosexuella männen i sin eftersträvan att nå den               

manliga idealbilden omedvetet förtrycker andra grupperingar av män. Denna eftersträvan          20

17Ibid, 209f.  
18Ibid, 210. 
19Ibid, 212. 
20Tasker, 9. 
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gör att dessa män legitimerar beteenden och ritualer som dem utför sinsemellan, vilket             

Connell menar är problematiskt då andra grupperingar av män blir underordnade de            

heterosexuella männen som följer idealet, vilket skapar en maktasymmetri. Men det är inte             

bara icke-heterosexuella och feminina män som drabbas av denna maktasymmetri, framförallt           

är det kvinnor som hamnar i underläge. Även de män som sägs vara missgynnade på grund                

av den hegemoniska maskuliniteten blir enligt teorin privilegierade över kvinnorna, vilket gör            

att även de män som ej eftersträvar idealbilden gynnas då de ändå hamnar i överordning per                

automatik.   21

Connell tycks vidare mena att vissa antaganden om vad som är att räkna som              

maskulint eller icke-maskulint numer kan utrönas via sunt förnuft, något som Connell menar             

möjliggjorts via religiösa ritualer samt massmedias porträttering och ständiga repetering av           

vad som är att räkna som maskulint kontra feminint. Inom den postmoderna            22

vetenskapsteorin – som är en vidareutveckling av den kritiska teorin, som i sin tur är en                

vidareutveckling av marxismen – används begreppet marginalisering för att beskriva hur           

vissa individer utesluts från diskurs och makt. Utifrån ovanstående definition av           23

marginalisering förefaller de homosexuella och feminina männen vara en marginaliserad          

grupp, något som nu uppenbarats till följd av Connells teori om den hegemoniska             

maskuliniteten. Exakt vad som tillskrivs tillhöra det feminina kontra maskulina nämns inte            

explicit i Connells text, men MacKinnon beskriver hur psykoanalysens fader – Sigmund            

Freud – använde det maskulina och feminina som metaforer för aktiv och passiv respektive,              

vilket också gjorde gällande att alla män till viss del hade en inneboende femininitet, då ingen                

man var helt fri från prokrastination.   24

Rosemarie Buikema beskriver att vad som räknas till femininiteten kontra          

maskuliniteten förändrats sedan slutet av andra världskriget 1945, då exempelvis färgen rosa            

dessförinnan var en färg som associerades med styrka och maskulinitet, medans färgen blå             

hade mjuka söta och feminina konnotationer, färger som i dagens samhälle – enligt Buikema              

– kommit att byta roller. Detta innebär att vad som tillskrivs som feminint kontra maskulint               25

21Ibid, 10f. 
22Ibid, 9. 
23Alvesson, Mats. Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 3rd ed. 
(Lund: Studentlitteratur, 2017), 288. 
24MacKinnon, 6. 
25Rosemarie Buikema, “The Arena of imaginings”, i Doing Gender in Media, Art and Culture, red. Van Der 
Tuin, Iris. Buikema, Rosemarie (New York: Routledge, 2007),  81. 
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är föränderligt, och materiella tingestar samt beteenden som vid en viss tidpunkt i ett              

samhälle konnoteras som feminina kan inom samma samfund komma att i ett senare skede              

konnotera någonting maskulint. Det är alltså inte människans biologi som dikterar vilka            

attribut som tillskrivs de olika könen, utan detta är något som samhället bestämmer och              

kontinuerligt omförhandlar.   26

Stuart Hall skriver i boken Representation att maskulinitet inom westerngenren ofta           

förknippas med otämjd vildmark, individualism och frihet, medans det feminina associeras           

med civilisation, samhörighet och restriktioner. John Fiske beskriver i sin bok om            27

populärkultur att det offentliga, arbete, lön, produktion, bemyndigande och frihetliga är           

attributer som tillskrivs det typiskt manliga, medans det feminina associeras med det privata,             

fritid, spenderande, konsumtion, omyndigförklarande och slaveri. I Peeks artikel citeras          28

John Caweltis bok The Six-Gun Mystique, i vilken liknande tillskrivelser görs angående vad             

som attribueras som kvinnligt kontra manligt, där vildarna och hjältarna är män som återfinns              

i vildmarken, medans städerna starkt domineras av kvinnor.  29

Fördelen med denna uppdelning av vad som är att räkna till det maskulina kontra det               

feminina tycks vara att den stereotypa porträtteringen av könen enklare kan identifieras till             

följd av självaste utpekandet av de attribut som tillskrivs mannen och kvinnan. Ett problem              

som dock uppstår i och med Fiskes och Peeks utpekande av det som attribueras som typiskt                

manligt och kvinnligt är att det förutsätter en dikotomi mellan könen, icke-binära individer –              

människor som definierar sig bortom könskategorierna eller inte definierar sig med någon            

könsidentitet helt sonika – tas det ej hänsyn till vid analyser som fastställer könstillhörighet              

via dessa tillskrivningar. Framhävandet av att denna problematik existerar är viktig då det är              

via kulturella yttringar – såsom spelfilmer och tv-serier – vi människor skapar och             

upprätthåller de trosföreställningar som infinner sig hos oss enligt Connell. Om           30

representationen i kulturella verk enbart gestaltar två kön riskerar detta att bidra till             

osynliggörandet av den grupp individer som ej blir representerade, det vill säga de             

icke-binära. 

Kenneth MacKinnon och Yvonne Tasker föreslog teorier om hur actionskådespelare          

26Ibid, 81f. 
27Hall, Stuart. Representation: cultural representations and signifying practices. (London: Sage, 1997), 357. 
28Fiske, John. Reading the Popular (London: Routledge, 1989), 22. 
29Peek, 211.  
30MacKinnon, 9. 
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såsom Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone och Bruce Willis under 1980-talet kom att            

utgöra idealbilden för hur manlighet bör utföras och presenteras, men dessförinnan           

representerades mansidealet av andra aktörer, såsom westernstjärnorna Gary Cooper och John           

Wayne. Det maskulina idealet – vad som är att räkna till den hegemoniska maskuliniteten              3132

– är alltså enligt Tasker och MacKinnons teorier något som är försatt i ett stadie av ständig                 

förändring och omförhandling. Idealbilden som idag är åtråvärd kan inom några år komma att              

förändra sig, följaktligen är det nuvarande idealet en vidareutveckling av det som tidigare             

eftersträvats. Detta exemplifieras även i Peeks artikel, där hon påvisar hur porträtteringen av             

den maskulina idealbilden inom westerngenren förändrats efter andra världskrigets slut          

jämfört med de filmer inom samma genre producerade före 1945.  33

I artikeln The Romance of Competence: Rethinking Masculinity in the Western           

presenterade Wendy Chapman Peek sin teori om hur porträtteringen av maskulinitet, inom            

westerngenren, producerade efter andra världskrigets slut 1945, kom att anta attribut som före             

efterkrigstiden varit feminint kodade. Teorin bygger på att exkluderandet av kvinnor inom            34

denna filmgenre skapade ett safe space där männen nu kunde omförhandla hur den maskulina              

idealbilden skulle utformas och uppvisas. Denna femininitet doldes enligt Peek av           

protagonisten genom att denne lyckades nå sina målsättningar, trots att denne utfört akter och              

visat beteenden som tidigare varit feminint kodade. Genom att vara framgångsrik i sina             

åtaganden maskerade alltså protagonisten att denne besatt attribut som tidigare varit feminint            

kodade, och dessa vävdes nu in i den nya hegemoniska maskuliniteten som presenterades hos              

aktörer såsom John Wayne och Gary Cooper. 

Under årens lopp har dock vad som är att räkna till maskulinitet utmanats och              

destabiliserats enligt MacKinnon, för att förklara detta anges flera olika teorier, däribland att             

allmänheten blivit mer medveten om att kön tycks vara en social konstruktion enligt vissa              

postmodernistiska tänkare, och att arketypen för det maskulina idealet blivit allt mer            

feminiserad. Teorier om att maskuliniteten skulle inneha feminina attribut är dock inget nytt             35

fenomen, den schweiziska psykiatrikern Carl Jung beskrev redan på tidigt 1920-tal hur            

maskuliniteten verkade ha en inneboende grad av femininitet, där Ljung benämnde           

31Tasker, 91. 
32MacKinnon, 29. 
33Peek, 209. 
34Ibid, 209. 
35MacKinnon, 21. 
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maskuliniteten med animus, och feminiteten med anima. Ändå menar MacKinnon att alla            36

hitintills upptäckta samhällen ser en distinktion mellan vad som är att räkna till kvinnligt              

kontra manligt, inte bara kroppsmässigt, utan även beteendemässigt.   37

Vid studier av representationer inom mediematerial är det relevant att ha kunskap om             

feminism, då vad som är att räkna som feminina och maskulina attribut är något som ej är                 

biologiskt betingat enligt den feministiska vetenskapsteorin, utan dessa antaganden är          

skapade av samhället och vår kulturella förförståelse. Feminismen återfinner sina rötter –            

liksom den kritiska teorin – inom den marxistiska läran. Även här ifrågasätts            

maktasymmetrier inom samhället, men inom feminismen läggs större fokus på de           

maktasymmetrier som tycks uppstå individer sinsemellan på grund av könstillhörighet än hos            

den kritiska teorin. 

Diverse sociala fenomen kan utifrån ett feministiskt perspektiv studeras för att påvisa            

ojämställdhet mellan de biologiska könen och feminism förekommer i många olika           

variationer, men Alvesson och Sköldberg anger i boken Tolkning och reflektion att            

huvuddelen av feminismen tar fasta på tre centrala element. kortfattat så menar författarna             38

att kön – enligt feminismen – spelar en pivotal roll i förståelsen för hur samhället fungerar                

och för hur sociala relationer produceras. Könsrelationer är socialt skapade och problematiska            

då dominansförhållanden och ojämlikheter uppstår till följd av könets existens enligt           

feminismen. 

 

4.0 Material 

Materialet som analyseras i denna uppsats består av fem långfilmer, alla inom westerngenren.             

För att representera 1950-talet och 2010-talet har tre respektive två filmer från dessa             

tidsepoker handplockats. Filmerna som representerar 1950-talet har valts då de fick en stor             

spridning och genererade höga summor pengar vid sin lansering, men även för att aktörer              

såsom Gary Cooper och John Wayne – som enligt Peter Lehman utgjorde det maskulina              

idealet i femtiotalets Amerika – agerar i dessa filmer, därmed kan dessa filmer anses vara               

passande exempel på typiska västernfilmer från denna epok. 1950-talet representeras därför           39

i denna uppsats av filmerna High Noon (Fred Zinnemann, 1952), The Searchers (John Ford,              

36Ibid, 19f. 
37Ibid, 3. 
38Alvesson, Mats. Sköldberg, Kaj. 352. 
39Lehman, 108. 
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1956) och  Rio Bravo (Howard Hawks, 1959). 

2010-talet företräds av Hell or High Water (David Mackenzie, 2016) samt Wind River             

(Taylor Sheridan, 2017), detta då dessa filmer hyllats av filmkritiker såsom Anthony            

d’Alessandro, Jake Salinas och Alison Rowat för att ha förflyttat den audiovisuella            

westerngenren från en historisk miljö, till en kontemporär miljö. Då uppsatsen har för             404142

intresse att utröna hur den maskulina hegemonin förändrats, och ej enbart hur det             

manifesterades i material från 1950-talet, ter det sig passande att urvalet av filmer från              

2010-talet utspelar sig i en annan tidsepok än de historiska skildringar som präglar de övriga               

filmer som valts som material för uppsatsen. 

För att ytterligare avgränsa arbetet kommer enbart antagonistens respektive         

protagonistens introduktions- samt slutscen att analyseras semiotiskt, och skärmdumpar från          

dessa scener hittas i bilaga 2. Övergripande jämförande analyser av samtliga filmer som             

presenterats i detta avsnitt kommer även att utföras i analysavsnittet. I bilaga 1 återfinns en               

synopsis av samtliga de filmer som analyserats i uppsatsen. 

 

5.0 Metod 

Genom att applicera teorin om den hegemoniska maskuliniteten på detta material ämnar            

uppsatsen att via komparation finna återkommande mönster i hur maskulinitet gestaltas inom            

respektive tidsepok. För att svara på uppsatsens frågeställning granskade jag därför de filmer             

som presenterats under rubriken “material” i uppsatsen, och därefter gjordes en komparativ            

analys med hjälp av de teorier som behandlats i teoriavsnittet. 

Enligt Anna Götlind och Helena Kåks bok Mikrohistoria kan man med fördel            

använda sig av komparation för att få likheter och skillnader mellan porträtteringen av olika              

människor att framträda, detta ökar även generaliseringsgraden, och de enskilda berättelser           

som personerna förmedlat kan tillsammans skapa ett nytt narrativ; ett narrativ som först             

framträder vid komparation.  43

40Anthony D’Alessandro, “‘Hell or High Water’ Breaks Out On Croisette; Director David Mackenzie on 
Capturing “The Loss Of The Old West” – Cannes”, kontrollerad 19/10/18, 
https://deadline.com/2016/05/hell–or–high–water–david–mackenzie–jeff–bridges–chris–pine–ben–foster–canne
s–1201759449/ 
41Jake Salinas, “‘Wind River’ is a Powerful, Gripping Modern-Day Western”, kontrollerad 19/10/18. 
https://movietalkwithjakesalinas.com/2017/09/04/wind-river-review/ 
42Alison Rowat, “Alison Rowat film reviews Hell or High Water”, kontrollerad 19/10/18, 
https://www.heraldscotland.com/arts_ents/14729084._How_the_West_was_won_by_Scots_directors____Hell_
or_High_Water_review/ 
43Götlind, Anna. Kåks, Helena. Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter. (Lund: 
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För att analysera hur maskulinitet skildras i de för studien utvalda filmerna användes i              

denna uppsats Ron Cowdery och Keith Selbys analysschema såsom det beskrivs i deras             

metodhandbok How to Study Television samt Roland Barthes teori om betydelsen av det             

betecknade. Cowdery och Selby skriver att bilder med fördel kan analyseras genom att             44

studera hur dessa är konstruerade. Denna konstruktion består av två aspekter: Mise-en Scéne             

– alltså de objekt som förekommer i scenen – samt de tekniska koderna, det vill säga de sju                  

komponenter som fotografen tar i beaktning vid filmning. Dessa komponenter är bildutsnitt –             

alltså det som ska rymmas i bilden och ej vara förlagt i det negativa rummet, bildvinkel,                

linstyp, komposition, fokus, ljussättning och färg.  45

Även Roland Barthes semiotiska teori om det betecknades betydelse, så som den            

beskrivs av John Fiske i hans bok Introduction to Communications Studies, användes för att              

utröna hur maskuliniteten gestaltades i de för uppsatsen utvalda filmerna.  Barthes menar att  46

att en betraktare av exempelvis en bild tolkar bilden i tre nivåer; en denotativ, en konnotativ                

och en tolkning av myten som förmedlas. Åskådaren gör först en tolkning på denotativ nivå,               

där det uppenbara som framträder i bilden tolkas av åskådaren. I Fiskes exempel på hur               

denotation fungerar så nämner han att en fotograf som fotograferar en gata kan göra diverse               

olika stilval när denne tar bilden, men oavsett om filmen som använts i kameran är svartvit                

eller i färg så kommer mottagaren av bilden alltid att se gatan som det uppenbara i bilden.                 47

En denotativ tolkning är alltså en tolkning av vad som faktiskt förekommer i bilden,              

exempelvis människor, föremål och miljöer. Det är alltså fotografiets uppenbara betydelse           

som framkommer vid en denotativ tolkning. 

Den andra nivån av tolkning som Barthes beskriver är den konnotativa. Den            

konnotativa tolkningen uppstår först i mötet mellan tecknet och tolkarens kulturella           

förförståelse och känslor. Om en gata exempelvis fotograferas i svartvitt på en regnig och              

mulen dag kanske detta förmedlar sorg för betraktaren, då denne via sin kulturella             

förförståelse associerar regn med just sorg. En betraktare från en annan kultur – och som               

associerar andra känslor med regn – kan istället se detta som ett tecken på lycka, då regn för                  

någon som kommer från ett landskap präglat av uttorkning skulle kunna se detta som en               

Studentlitteratur AB, 2014), 159. 
44Selby, Keith. Cowdery, Ron. How to Study Television (London: Macmillan Publishers, 1995), 25. 
45Ibid, 16. 
46Fiske, John. Introduction to communications studies, 2nd ed. (New York: Routledge, 1990), 85. 
47Ibid, 86. 
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möjlighet att återigen få se grönska. Samma fotografi kan alltså inhysa olika känslor hos              

åskådaren beroende på dennes kulturella förförståelse, och den konnotativa tolkningen          

kommer även att frambringa olika associationer hos åskådaren, beroende på dennes           

härkomst, då denna tolkning är subjektiv. 

Enligt Barthes är en myt den berättelse som en kultur använder för att förklara eller               

konceptualisera någon aspekt av verkligheten. Myten blir kulturens sätt att begreppsliggöra           

eller förstå något i en kedja av relaterade begrepp. För att påvisa detta använder Fiske den                

brittiske polismannen som exempel. Konceptualiseringen av den snälla och förstående          

polismannen som ej använder våld uppstår hos tolkaren redan innan fotografiet av denne             

framträder, men fotografiet aktiverar sedan den kedjan av koncept som utgör myten hos             

mottagaren av bilden. Den konstanta repetitionen av den förmedlade myten gör att denna             

framstår som av naturen given, trots att den är socialt konstruerad.  

 

Barthes menar vidare att denna betydelse är till sin karaktär metonymisk, då tolkaren av ett               

budskap utifrån en del av helheten kan konstruera resten av kedjan som föreställningen av              

myten består av. Om man exempelvis ser en bild på en man med ett stort vitt skägg iförd en                   48

röd luva med tofs skulle ens tanke eventuellt kunna föras till jultomten. Associationer till snö,               

renar, julklappar, tomtenissar och julgranar görs hos mottagaren det visuellt förmedlade           

materialet, och denne konstruerar sedan resten av de föreställningar associerade med just            

jultomten. Trots att mottagaren enbart sett ett skägg och en röd luva med tofs har nu flertalet                 

associationer som skapar en helhetsbild av tomten infunnit sig hos tolkaren av budskapet. 

Denna teori menar alltså att mottagaren gör en tolkning av det betecknades betydelse i              

tre ordningar, där den första är en denotativ tolkning, den andra en konnotativ tolkning och               

den tredje är tolkningen av den myt som förmedlas via det betecknade. 

 

6.0 Analys 

6.1 Ombytta roller 

Liksom hur protagonisten i The Searchers avslutning begav sig mot solnedgången gör Jeff             

Bridges rollfigur detsamma i slutpartiet av Hell or High Water. Skillnaden här är dock att               

Bridges karaktär – Marcus Hamilton – agerar som filmens antagonist, och är alltså den som               

kontinuerligt motarbetat vår huvudkaraktär i filmen. I nyinspelningen av True Grit (Ethan &             

48Ibid, 96f. 
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Joel Cohen, 2010) spelade Bridges karaktären Rooster Cogburn, en roll som John Wayne             

spelade i originalfilmen producerad 1969, och karaktären Marcus blir som en parafrasering av             

denne. Samma reslighet och beslutsamhet som påvisades i originalet – och som utgjorde det              

maskulina idealet på 1950-talet – porträtteras här istället av en antagonist. Marcus kollega             49

Alberto får under filmens gång motta diverse nedlåtande ord och snorkiga kommentarer från             

Marcus, då Alberto härstammar från Amerikas ursprungsbefolkning, något som också          

anspelar på hur John Waynes karaktär i The Searchers – protagonisten Ethan Edwards –              

kontinuerligt gör narr av indianernas riter och folktro, något som kulminerar då han i filmen               

skjuter ut ögonen på en död indian för att denne – enligt indianernas tro – evigt skall komma                  

att i blindo vandra mellan vindarna, en föreställning som Ethan explicit gör gällande att han               

inte själv tror på, utan denna gärning utförs av honom enbart för att förarga indianerna.               

Yrkesrollen som sheriff, vilken tidigare varit ett yrke reserverat för protagonisten i de             

historiska gestaltningarna, tillhör istället antagonisten i den kontemporära skildringen som          

återfinns i Hell or High Water.  

Ethans dåliga behandling av indianer i The Searchers sträcker sig inte bara till att              

skända deras lik, utan även till att misshandla kvinnor av denna härkomst. Detta uppenbarar              

sig då Ethan – tillsammans med sin vapendragare Martin Pawley – slår och knuffar ner en                

indianflicka nedför ett berg. När duon senare återfinner flickan liggandes död i ett tipitält              

uppvisas ingen sorg hos karaktärerna, utan istället ilska. I och med indianernas mördande av              

denna indianflicka har deras hat gentemot övriga indianer stärkts, trots att de båda tidigare              

riktat hatfullt våld mot den nu avlidne flickan.  

Samma sorts hänsynslösa brutalitet gentemot indianer som tidigare återfunnits hos          

protagonisten i The Searchers hittas nu istället hos antagonisten Pete Mickens i Wind River,              

då denne, i samma filmsekvens som han introduceras, våldtar och brutalt misshandlar en             

flicka härstammandes från indianstammen Arapaho. En misshandel som är så brutal att hon             

avlider till följd av den. Filmens protagonist Cory däremot – som även har två barn med en                 

kvinna från samma stam, varav den ena blivit mördad flera år tidigare av en okänd               

gärningsman – hyser inget agg gentemot indianerna, och är dessutom nära vän med den nu               

avlidna flickans far och mor, något som även uppenbaras i slutscenen då de sista bilderna vi                

får se av Cory är när han – iförd en cowboyhatt – sitter bredvid offrets pappa och stirrar ut                   

över landskapet. High Noon och The Searchers slutscen däremot visar hur protagonisten            

49Lehman, 108. 
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väljer att bege sig ut mot landskapet, istället för att liksom huvudkaraktärerna i Wind River               

och Hell or High Water bli domesticerade av sin tillvaro. Man kan här argumentera för att                

dessa exempel från 1950-talet inte är talande för en hel tidsepok, men Hawks själv erkänner               

att han i och med Rio Bravo bröt mot rådande troper i sin film, då han valde att låta dess                    

huvudperson stanna kvar i civilisationen, istället för att söka sig ut mot den otämjda              

vildmarken som i så många andra filmer inom westerngenren, detta för att Rio Bravo skulle               

vara den direkta motsatsen till High Noon.  50

Protagonistens bemötande och behandlingen gentemot minoriteter – som i de för           

studien valda filmerna utgörs av Amerikas ursprungsbefolkning – skiljer sig alltså avsevärt            

mellan de två olika tidsepokerna. Där Ethan Edwards tidigare valde att rikta hat och våld               

gentemot indianerna, har istället protagonisten Cory i Wind River valt att behandla dom som              

sina jämlikar och fränder. Där den hegemoniska maskuliniteten som tidigare besuttits av John             

Wayne och Gary Cooper på 1950-talet dikterade att man skulle mörda dessa minoriteter samt              

göra narr av deras riter, visar istället den moderna gestaltningen av densamma att man ska               

visa vördnad och respekt gentemot dessa. För att förtydliga detta framhävs Marcus just som              

antagonist i Hell or High Water, där hans ideal associeras med ondska, då han agerar som                

antagonist. Den gång som Ethan Edwards ses äntra ett tipitält i The Searchers skalperar han               

indianen som befinner sig däri, medans Cory i Wind River stillsamt infinner sig med den               

sörjande indianen i det symboliska tipitält som bildas av gungställningens ben i filmens             

avslutande scen. Cowboyen – som tidigare associerats med den otämjda vildmarken,           51

individualism och frihet – har nu i dom moderna gestaltningarna kommit att förknippas med              

civilisation, samhörighet och restriktioner, vilket associeras med det feminina inom          

westerngenren enligt Stuart Hall.   52

 

6.2 Breda axlar 

The Searchers protagonists storväxthet och breda axlar gör att filmens antagonist – indianen             

Scar – ger denne smeknamnet broad shoulders, en attribut som även protagonisten i High              

Noon tillskrivs av den kvinnliga bifiguren Helen. Men att breda axlar skulle vara det enda               

som krävs för att klassas som man revideras av Helen i en scen där hon förklarar för sin                  

50McBride, Joseph. Hawks on Hawks (Lexington: The University Press of Kentucky, 2013), 163. 
51Bilaga 2, bild 14. 
52Hall, 357. 

17 



kavaljer Harvey att manlighet ej är något som kan uttryckas med ord, utan att manlighet               

snarare är en känsla som enbart kan kännas av den som faktiskt besitter den.  

Trots detta är just breda axlar en återkommande attribut hos protagonisterna i            

materialet från 1950-talet, där denna utmärkande egenskap även kom att bli en del av den               

maskulina idealbild som då förmedlades. Denna storväxthet och dessa breda axlar           53

presenterar sig dock ej hos protagonisterna i de moderna filmerna, och i Hell or High Water                

är det istället dess antagonist – Marcus – som uppvisar de attribut som tidigare utgjort det                

maskulina idealet. Protagonisterna i Wind River och Hell or High Water är istället             

normalbyggda, och deras konstitution skiljer sig inte nämnvärt från majoriteten av de övriga             

aktörerna som förekommer i filmerna.  

När protagonisten John T. Chance – spelad av John Wayne – introduceras i Rio Bravo               

är denne filmad från ett grodperspektiv snett nedifrån. Denna kameravinkel, och faktumet att             

Chance i denna scen framkommer ensam, gör att dennes kroppshydda framstår som enorm då              

den enda referenspunkten för storlek som förekommer i scenen – förutom Chance själv – är               

de vertikala och horisontala träbjälkar som håller byggnaden stående. Vid protagonisten           54

Kanes introduktion i High Noon framställs denne som större än de övriga aktörer som              

förekommer i bildutsnittet, men detta påvisas inte genom att filma huvudkaraktären från ett             

statiskt grodperspektiv som i Rio Bravo, utan här åstadkoms samma effekt genom att med en               

rörlig kamera presentera Kane i ett sammanhang där han, jämfört med de övriga aktörerna              

som förekommer i bildutsnittet, förefaller vara mindre, rent kroppsmässigt, än Kane. Detta            55

kan sättas i kontrast till protagonisten i Hell or High Water, i vilken huvudkaraktären              

förefaller vara jämnstor med de två övriga aktörer som förekommer i bildutsnittet vid dennes              

introduktion. Vid introduktionen av protagonisten i Wind River återfinns ej heller någon            56

enorm kroppshydda, utan vad som skådas i bilden är istället en man – liggandes på mage –                 

iförd vitfärgade kamouflagekläder. Ej heller hos denna protagonist förekommer någon          57

utmärkande storväxthet, och i filmens avslutande scen – tillika den sista i vilken             

protagonisten återfinns – är dennes kropp mindre än den karaktär som ses vid hans sida.  58

Den manliga idealbilden som dom moderna protagonisterna påvisar kräver nu alltså ej            

53Lehman, 108. 
54Bilaga 2, bild 9. 
55Bilaga 2, bild 1. 
56Bilaga 2, bild 17. 
57Bilaga 2, bild 13. 
58Bilaga 2, bild 14. 
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längre att man måste vara lång och ha breda axlar, eller att ens kroppshydda ska vara större                 

än övriga individer i ens närhet, utan istället erfordras normalbyggda kroppar.  

 

6.3 Sheriffen som symbol för staten 

Filmen som användes vid inspelningen av High Noon är svartvit, ett stildrag som – enligt               

Cowdery och Selby – kan skänka audiovisuellt material en ökad grad av realism, och              

förmedlar för åskådaren att de bilder som presenteras utspelat sig i en svunnen och              

lättsammare tid. Men regissören bakom Rio Bravo – Howard Hawks – menade att             59

porträttering av sheriffen i High Noon, och tillika dess protagonist, var befängd, då             

protagonisten i filmens klimax förlitade sig på den hjälp som hans fru skänkte då hon               

knuffade undan antagonisten, vilket gjorde det möjligt för huvudkaraktären att säkert avrätta            

denne. Även John Wayne – som kom att spela protagonisten i Rio Bravo – riktade skarp                60

kritik mot Zinnemanns film när han i en intervju med livsstilsmagasinet Playboy 1971             

avslöjade att High Noon var den mest oamerikanska smörjan han någonsin bevittnat, då äkta              

amerikaner aldrig skulle svika sin stad. Hawks hävdade att hans porträttering av sheriffen i              61

Rio Bravo var mer korrekt än den Zinnemann hade uppvisat på bioduken sju år tidigare, och                

beskrev hur Rio Bravo tillkom som ett gensvar på Zinnemanns misslyckande med att gestalta              

hur en sheriff bör agera.   62

Rio Bravo skulle vara motsatsen till High Noon, och istället för att svika sin stad och                

symboliskt kasta sin sheriffstjärna mot marken – en sheriffstjärna som Hawks menade var en              

symbol för den amerikanska staten, då ämbetet som sheriff representerade den lag och             

ordning som statsmakten skänker – som protagonisten i High Noon gjorde, valde istället             

protagonisten i Rio Bravo – Chance – att stanna kvar i staden han försvarat. Med Hawks idé                 63

om att sheriffen i filmerna symboliserade staten i åtanke, så blir observationen att Hell or               

High Water framställer sin sheriff som antagonist anmärkningsvärd, då detta skulle kunna ses             

som en form av kritik mot staten. Applicerat på de historiska skildringarna i High Noon, The                

Searchers och Rio Bravo blir snarare upplevelsen att staten hyllas i de två sistnämnda,              

medans High Noon skildrar hur en man – efter att ha fullgjort sin tjänst som sheriff – tycks                  

59Selby, Cowdery. 13. 
60McBride, 163. 
61Hefner, Hugh. “A Candid Interview With John Wayne” Playboy Magazine 18, nr 5, (Maj 1971): 63. 
62McBride, 163. 
63Ibid, 164. 
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fördöma staten i och med sin symboliska handling att kasta sin sheriffstjärna mot marken.  

Porträtteringen av statsmakten i det kontemporära materialet skiljer sig markant från           

den som presenterats i materialet från 1950-talet, då sheriffen i Hell or High Water utgörs av                

filmens antagonist, och i Wind River representeras den av en kvinna, nämligen FBI-agenten             

Jane Banner. Banner ses som en slags metonym för statsmakten av de övriga karaktärerna i               

Wind River, då populationen i Wind Rivers indianreservat – i vilken filmen utspelar sig – i                

normala fall förlitar sig på sin egna autonoma polisstyrka, och ej är vana vid federal               

inblandning. I de historiska skildringarna som granskats i denna uppsats så förekommer            

aldrig kvinnliga sheriffer, och i varken Rio Bravo eller High Noon tillfrågas någon av det               

kvinnliga könet när dom söker efter volontärer för att försvara respektive stad från rövare och               

banditer. Myndighetsutövningen som tidigare varit exklusiv för män i materialet från           

1950-talet har nu alltså även kommit att inkludera kvinnor i det moderna materialet.  

 

6.4 Maskeringen av feminiseringen 

Wendy Chapman Peek menade i sin artikel att exkluderandet av kvinnor från de aktiviteter              

som männen utförde, samt att kvinnorna oftast ej återfanns i samma miljö som männen, i de                

filmer inom westerngenren producerade efter krigsslutet 1945, gjorde att männen infann sig i             

ett slags safe space där nya gestaltningar och utföranden av maskulinitet kunde prövas. Det              64

nya utövandet av maskulinitet innehöll beteenden som typiskt varit feminint kodade, men            

eftersom utövarna av den nya maskuliniteten – protagonisterna – ändå lyckades nå sina mål,              

undvek dessa att upplevas som feminiserade av de som betraktade materialet. På samma sätt              

kan även protagonisterna som analyserats i denna uppsats undersökas.  

Peek poängterade i sin artikel hur karaktärerna Kirby York och Owen Thursday i Fort              

Apache var måna om sina utseenden, ett karaktärsdrag som även återfinns hos protagonisten             

Will Kane i High Noon. Vid Kanes introduktion återfinns han ej i vildmarken – i kontrast till                 

protagonistens introduktion i The Searchers – utan istället befinner sig denna i staden             

Hadleyville, närmare bestämt i fredsdomaren Percy Mettricks lokaler, detta för att ingå i en              

borgerlig vigsel med kväkaren Amy Fowler. Enligt Peek och Hall bär dessutom staden             

feminina konnotationer, då kvinnor inom westerngenren främst återfinns däri, i kontrast till            

männen, som istället främst förekommer i den otämjda vildmarken enligt dessa.   6566

64Peek, 210. 
65Hall, 357. 
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Vid detta tillfälle är Kane högtidligt klädd och hans kropp pryds av en svart kostym,               

varpå diverse kosmetiska attiraljer skådas. I scenen återfinns – förutom Kane och Fowler –              67

diverse leende aktörer som kommit för att bevittna vigseln. Centrerat i bildutsnittet ses Kane              

och hans blivande hustru, och Kane tycks vara den största och mest välklädda mannen som               

ses i lokalen. I High Noon är det just antagonisten Millers fåfänga som resulterar i att                

protagonisten Kane får övertaget i situationen, trots sin numerära underlägsenhet, då Miller –             

i sällskap av sina kumpaner – krossar ett skyltfönster för att få tillgång till en ny hatt. Kane                  

hör ljudet av glaset som krossas, och blir därför varse om vart bovarna befinner sig, och                

lyckas därefter avrätta Millers tre kompanjoner, ett handlingsförlopp som sedermera även           

resulterar i antagonistens död. Millers införskaffande av denna hatt associeras även till något             

feminint enligt John Fiskes teorier, då konsumtion har feminina associationer.  68

Det initialt eleganta utseende som Kane ursprungligen besatt i sin introduktionsscen           

präglas istället vid dennes slutscen av en sliten utstyrsel, bestående av en sönderriven             

nedblodad skjorta med utanpåsittande väst. Kanes initiala feminisering – i och med den             69

feminint kodade vigselakt han genomfört, samt de prydliga kläder han burit vid sin             

introduktion – har vid detta skede blivit invävt i hans maskulinitet, då det är Kane, och inte                 

Miller, som står segrande efter den pistolduell som de båda medverkat i vid antagonistens              

slutscen. Kane har har här, sin könsöverträdelse till trots, lyckats nå sina uppsatta mål – att                70

skipa rättvisa – och undviker därmed att feminiseras, trots att Kane antagit beteenden som              

tidigare varit feminint kodade. 

Även protagonisterna i The Searchers och Rio Bravo uppvisar feminint kodade           

beteenden, då både Ethan Edwards och John T. Chance infinner sig i olika hierarkier där               

dessa är underdåniga. Edwards gör det genom att vara en del av en militär hierarki, i vilken                 

Edwards själv endast är en fotsoldat och måste därmed lyda order från individer som besitter               

en högre rang i hierarkin. Detsamma gäller sheriffen Chance, som befinner sig lägre i den               

federala hierarkin än den marskalk som Chance – tillsammans med den missanpassade grupp             

han lyckats värva som temporära sheriffer – väntar på i filmen. Även protagonisten i High               

Noon är underdånig då Kane – liksom Chance – infinner sig i en hierarki, eftersom han                

66Peek, 211. 
67Bilaga 2, bild 1. 
68Fiske, 22. 
69Bilaga 2, bild 2. 
70Bilaga 2, bild 4. 
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innehar ämbetet som sheriff. De restriktioner som begränsar samtliga av protagonisterna i            

materialet från 1950-talet som granskats i denna uppsats associerades även av Stuart Hall till              

det feminina, då hall menade att maskulinitet inom westerngenren associerades med frihet,            

medans det feminina istället associerades med just restriktioner.  71

 

6.5 Tårarna 

Fällandet av tårar förekommer både i filmerna från 1950-talet samt 2010-talet, men hos vilka              

karaktärer dessa tårar yttrar sig skiljer sig avsevärt mellan de två tidsepokerna. I varken High               

Noon, The Searchers eller Rio Bravo återfinns dessa tårar hos dess protagonister, men i både               

Hell or High Water och Wind River så gråter huvudkaraktärerna. Men denna gråt resulterar ej               

i en pacificering av våra kontemporära huvudkaraktärer som Tony Soprano föreslog i citatet             

som inledde denna uppsats, utan protagonisterna kan – sina tårar till trots – utföra de               

handlingar som är nödvändiga för att respektive protagonist ska uppnå sina mål.  

I filmerna från 1950-talet förekommer tårar, men dessa fälls istället av kvinnor och             

män som förefaller vara svagare än våra huvudkaraktärer, något som bland annat manifesterar             

sig hos Ethan Edwards vapendragare Martin i The Searchers. Tidigt i filmen ses hur en               

kvinna blir handlingsförlamad till följd av att hon börjat skrika och gråta hysteriskt efter att               

ha skådat ett gäng indianer som anfaller den bostad i vilken hon och hennes familj befinner                

sig i. Denna handlingsförlamning som tårarna tycks ha givit upphov till förekommer senare             

även hos Martin, då han – befinnandes i ett tillstånd av hysteri – gråtande och skrikande                

försöker med egna ögon att få en skymt av sin moder som blivit skändad och mördad av                 

indianerna, ett tillstånd som Ethan snabbt botar Martin från genom att leverera en rak höger               

riktad mot hans ansikte. När Martin, Ethan, och en tredje karaktär vid namnet Brad, söker               

efter Debbie som tros ha blivit bortrövad av indianerna så börjar även Brad gråta. Denna gråt                

resulterar i att Brad – försatt i ett stadie av irrationalitet till följd av de tårar han fällt – ensam                    

stormar indianernas temporära tältläger, vilket snabbt resulterar i hans död. Henry Jenkins            

skrev om hur kvinnor i högre utsträckning än män valde att konvertera sin ilska till fällandet                

av tårar, men hos Brad tycks ilskan först yttra sig i fällandet av tårar, för att sedermera                 

omvandlas till fysisk aggression.  72

71Hall, 357. 
72Jenkins III, Henry “Never Trust a Snake: WWF Wrestling as Masculine Melodrama”, i Steel 
Chair to the head Red. Nicholas Sammond (Durham: Duke University Press, 2005), 80. 
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I Wind River däremot så gråter Cory vid flera tillfällen, och han talar öppet om det                

faktum att han besökt en sorgrådgivare. När den mördade flickans far påträffar Cory för              

första gången sedan flickans död brister han ut i kraftig gråt, och Cory förklarar för denne att                 

det är okej att gråta, och att gråten är en nödvändighet för att minnas närstående som gått ur                  

tiden, allt medans tårar även ses rulla nedför Corys kind. Även den kvinnliga FBI-agenten              

Jane ses gråta, bland annat i en scen då en obducenten visar upp den mördade indianflickans                

kropp. Men till skillnad från de hysteriska tårarna som fälldes av kvinnor i The Searchers –                

och som gjorde dem handlingsförlamade – så kan Jane fortsätta utföra de arbetsuppgifter som              

hennes jobb kräver, trots att hon gråter.  

Även i Hell or High Water ses protagonisten Toby gråta vid flera tillfällen,             

exempelvis i scenen då Toby visar sin bror Tanner det nedgångna och smutsiga rum i vilket                

deras mamma spenderade livets sista timmar i. Med kontinuerlig gråt beskriver Tanner hur             

han sköt deras gemensamma pappa till döds efter att denne misshandlat den yngre brodern              

Toby. I materialet från 1950-talet uppvisas aldrig någon ångerfullhet eller sorg då            

antagonister berättar historier om vilka dessa mördat, eller när någon dör i deras närhet, något               

som däremot förekommer hos antagonisten i både Hell or High Water och Wind River.              

Marcus storbölar när hans kollega Alberto – som han tidigare gjort narr av på grund av hans                 

ursprung – blir skjuten i huvudet, och Pete Mickens gör detsamma när han i ett sista                

desperata försök att undgå rättskipning utropar – med ett ansikte täckt av tårar – att han                

ångrar att han mördade och våldtog indianflickan.   73

Den hegemoniska maskuliniteten förefaller i det kontemporära materialet tillåta         

fällandet av tårar, medans det historiska materialet reserverar dessa åt kvinnor samt män som              

framstår vara svagare fysiskt än protagonisten. Känslan som återfinns är att den hegemoniska             

maskuliniteten numera tillåter de som besitter maskuliniteten att visa känslor, så länge dom             

som den gestaltas hos lyckas uppnå sina ändamål. Genom att vara framgångsrika maskerades             

protagonisternas könsöverträdelser i dom moderna filmerna, och huvudkaraktärerna kunde         

därmed anta attribut som tidigare varit kvinnligt kodade, i den nya maskulina idealbilden.             

Den hegemoniska maskuliniteten som både Mackinnon och Tasker menade var försatt i            

konstant förändring verkar nu alltså ha gett upphov till en ny manlig idealbild, en idealbild               

där maskuliniteten enligt mig skulle kunna beskrivas som mjukare. Den hegemoniska           7475

73Bilaga 2, bild 16. 
74Tasker, 91. 
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maskuliniteten som gestaltades hos de stora, hårda och känslokalla männen som utgjorde            

idealbilden på 1950-talet har omförhandlats, och idealbilden återfinns nu istället hos           

normalbyggda män som öppet både kan prata om samt uttrycka sina känslor, utan att bli               

handlingsförlamade.  

 

7.0 Slutsatser och diskussion 

Gestaltningen av den hegemoniska maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella         

westerngenren har förändrats. Den hårde, bredaxlade och känslokalla cowboyen som          

återfanns i materialet från 1950-talet har i dom moderna filmerna ersatts av en cowboy som               

till kroppshyddan är mindre, och vars känsloliv har en inverkan på de gärningar som denne               

väljer att uträtta. Där statsmakten tidigare representerades av enbart manliga individer           

återfinns nu även kvinnor. Detta ses i Wind River, då FBI-agenten Jane Banner besitter den               

högsta auktoriteten som skådas i dess film, och även i Hell or High Water, där en kvinnlig                 

sheriff syns i bakgrunden vid antagonisten Marcus introduktionsscen. Utövandet av dessa           

yrken återfanns däremot aldrig hos kvinnor i de filmer från 1950-talet som analyserats i              

denna undersökning. 

Protagonistens behandling av minoriteter i dom tidigare filmerna, som präglades av           

misshandel och kontinuerligt häcklande av dessa, återfinns nu istället hos antagonisterna i            

dom moderna filmerna. Antagonisten Pete Mickens ses misshandla en indianflicka, och           

Marcus Hamilton gör nu konstant narr av sin kollega Albertos bakgrund, då denne             

härstammar från Amerikas ursprungsbefolkning. Båda dessa gärningar kunde tidigare         

beskådas av biobesökare hos protagonisten Ethan Edwards i The Searchers ett halvsekel            

tidigare, men nu utförs dessa istället av antagonister. Dessa gärningar framhävs alltså – i det               

moderna materialet – som negativa, då dom associeras med antagonisters ondska, medans            

dessa istället återfanns hos protagonisten – alltså filmens hjälte och huvudkaraktär – i dom              

äldre filmerna.  

Även fällandet av tårar – en handling som tidigare reserverats för män som föreföll              

varas svagare än huvudkaraktären, och kvinnor – ses nu hos protagonisten i båda av dom               

moderna filmerna som analyserats. Där dom en gång lämnade män pacificerade och            

handlingsförlamade har dom nu istället kommit att bli en pivotal del i protagonistens             

motivering till att utföra diverse gärningar. Exempelvis i Wind River, där huvudkaraktären            

75MacKinnon, 29. 
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Cory hjälper FBI-agenten att hitta mördaren på grund av att Corys egen dotter – flera år                

tidigare – blivit mördad av en okänd gärningsman, en händelse som lämnade så stort intryck               

på Cory att han tvingades uppsöka en sorgrådgivare för att klara av sin vardag.  

Den hegemoniska maskuliniteten förefaller i dess moderna gestaltning tillåta mer          

känsloyttringar än den tidigare gjort, den hatfulla aggressivitet som tidigare präglat denna har             

nu även gett upphov till uppvisandet av sorg. Giltigheten av citatet som inledde uppsatsen – i                

vilket Tony Soprano hävdade att män som var i kontakt med sina känslor blev              

handlingsförlamade – motbevisas i Wind River, eftersom Corys sorg agerar som katalysator            

då han väljer att hjälpa FBI-agenten att finna indianflickans mördare. Peeks teori om att den               

maskulina idealbilden som porträtterades i filmer producerade efter andra världskrigets slut           

1945 kom att inneha attribut som tidigare tillskrivits feminiteten påvisades i materialet som             

granskades i denna uppsats, där samtliga av protagonisterna i materialet från 1950-talet            

infann sig i diverse hierarkier i vilken dessa lydde order från högre ort. Chance och Kane var                 

underdåniga, då dom båda agerade som sheriffer i städerna Rio Bravo respektive Hadleyville,             

vilket gjorde att marskalken hade en högre befattning än dom själva, och Ethan Edwards var               

underdånig genom att infinna sig i en militär hierarki, i vilken han själv var en simpel                

fotsoldat i sydstatsarmén.  

På samma sätt som Peek menade att 1950-talets efterkrigs filmer inom westerngenren            

kom att uppvisa protagonister som utförde handlingar som tidigare varit kvinnligt kodade,            

uppvisade protagonisterna i det moderna materialet attribut som typiskt tillskrivits som           

kvinnliga; exempelvis att gråta. Men protagonisterna i materialet från 2010-talet – liksom            

huvudkaraktärerna i materialet från 1950-talet – lyckades maskera dessa könsöverträdelser          

genom att nå sina målsättningar. De tårar som i de äldre filmerna främst förekom på kvinnors                

kinder, och som hämmade aktörer från att uppnå sina målsättningar, främjade nu istället våra              

protagonister i deras försök att nå sina mål, och maskerade att dom antagit feminint kodade               

attribut genom deras framgångsrikhet. 

Om president Donald Trump menar att män bör återgå till att eftersträva den idealbild              

som porträtterades av aktörer såsom John Wayne och Gary Cooper på bioduken i 1950-talets              

Amerika så tror jag att polariseringen i vårt samhälle kommer att öka. Om den maskulinitet               

som uppvisades under denna tidsepok återigen blir till norm i det amerikanska samhället går              

vi en skrämmande framtid till mötes, en framtid där alla de steg som tagits för att inkludera                 

kvinnor, icke-binära, homosexuella och män som ej eftersträvar det maskulina idealet i            
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samhället kommer ha tagits förgäves.  

7.1 Framtida forskning 

Vid utförandet av denna studie återfanns en markant skillnad mellan hur den maskulina             

hegemonin historiskt och modernt gestaltats hos filmernas protagonister och antagonister,          

men den undersökte inte händelseförloppet som resulterat i att den moderna porträtteringen            

faktiskt ser ut som den gör. Utrymme har här lämnats för att i framtida studier exempelvis                

utforska hur den hegemoniska maskuliniteten yttrat sig i audiovisuellt material inom           

westerngenren från dess begynnelse fram tills nutiden. Att granska material inom           

westerngenren vore lämpligt, då exempel från denna genre skulle kunna hämtas från varje             

passerat decennium sedan 1900-talets begynnelse, då filmer inom denna genre förekommit så            

tidigt som 1903, till exempel stumfilmen The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 1903).  

Representationen av minoriteter har även belysts i denna studie, men mycket           

kortfattat. Här skulle en mer omfattande studie med fokus på intersektionalitet kunna utföras,             

där man granskar porträtteringen av exempelvis kvinnor härstammande från Amerikas          

ursprungsbefolkning, och hur behandlingen av dessa skiljer sig och liknar varandra i ett             

dåtida och nutida audiovisuellt material.  
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9.0 Bilaga 1 

9.1 Synopsis av High Noon 

På sin bröllopsdag – och tillika sin sista dag som sheriff i den lilla staden hadleyville – nås                  

Will Kane av nyheten att skurken Frank Miller frigivits efter att ha blivit angiven av Will fem                 

år tidigare, och Miller är nu ute efter hämnd. När Kane försöker rekrytera civilbefolkningen              

för att hjälpa till att slåss mot Miller och hans rövarband möts han av insikten att samtliga av                  

Hadleyvilles invånare är ynkryggar, vilket resulterar i att Kane tvingas att egenhändigt slåss             

mot Miller och hans tre kumpaner. 

 

9.2 Synopsis av The Searchers 

Efter att Ethan Edwards – tidigare soldat i konfederationsarmén – återvänt hem till sin brors               

ranch efter slutet av det amerikanska inbördeskriget, finner han att broderns familj blivit             

mördad av comancher, och den enda som överlevt angreppet – barnet Debbie – har blivit               

tillfångatagen av dessa. Vad som följer är en femårig jakt efter den indianstam i vilken               

Debbie tros hållas fången. 

 

9.3 Synopsis av Rio Bravo 

Småstads sheriffen John T. Chance kämpar för att hålla en mördare fjättrad, allt medans              

mördarens bror – tillsammans med sina kumpaner – försöker befria honom från fängelset. I              

väntan på marskalken som ska föra fången till ett federalt fängelse tvingas Chance värva en               

alkoholist, en krympling och en ung man för att försvara det lokala sheriffskontoret.  

 

9.4 Synopsis av Wind River 

Yrkesjägaren Cory Lambert hittar under ett rutinuppdrag en mördad och våldtagen           

indianflicka liggandes mitt i Wyomings vildmark. Med hjälp av FBI-agenten Jane Banner            

försöker dem båda utröna vem som kan ha utfört dådet, och ställa denna inför rätta. 

 

9.5 Synopsis av Hell or High Water 

Den frånskilda familjefadern Toby tvingas till följd av en ekonomisk knipa att ta hjälp från               

sin yrkeskriminella storebror Tanner. För att samla ihop tillräckligt med pengar för att rädda              

sin familjs ranch väljer dem båda att råna den giriga bankkedjan Texas Midlands Bank, allt               

medans dom jagas av två hängivna sheriffer. 
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Bilaga 2 

 
Bild 1: skärmdump av protagonistens introduktion. High Noon. Tidpunkt: 00:04:18. 

 
Bild 2: skärmdump av protagonistens slutscen. High Noon. Tidpunkt: 01:24:29. 

 
Bild 3: skärmdump av antagonistens introduktion. High Noon. Tidpunkt: 01:12:19. 
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Bild 4: skärmdump av antagonistens slutscen. High Noon. Tidpunkt: 01:23:17. 

 
Bild 5: skärmdump av protagonistens introduktion. The Searchers. Tidpunkt: 00:01:52. 

 
Bild 6: skärmdump av protagonistens slutscen. The Searchers. Tidpunkt: 01:57:48. 
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Bild 7: skärmdump av antagonistens introduktion.  The Searchers. Tidpunkt: 00:21:01. 

 
Bild 8: skärmdump av antagonistens slutscen. The Searchers. Tidpunkt: 01:52:40. 

 
Bild 9: skärmdump av protagonistens introduktion. Rio Bravo. Tidpunkt: 00:03:04. 
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Bild 10: skärmdump av protagonistens slutscen. Rio Bravo. Tidpunkt: 02:20:15. 

 
Bild 11: skärmdump av antagonistens introduktion. Rio Bravo. Tidpunkt: 00:57:24. 

 
Bild 12: skärmdump av antagonistens slutscen. Rio Bravo. Tidpunkt: 02:12:53. 
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Bild 13: skärmdump av protagonistens introduktion. Wind River. Tidpunkt: 00:02:24. 

 
Bild 14: skärmdump av protagonistens slutscen. Wind River. Tidpunkt: 01:40:02. 

 
Bild 15: skärmdump av antagonistens introduktion. Wind River. Tidpunkt: 01:14:52. 

34 



 
Bild 16: skärmdump av antagonistens slutscen. Wind River. Tidpunkt: 01:31:04. 

 
Bild 17: skärmdump av protagonistens introduktion. Hell or High Water. Tidpunkt: 00:02:24. 

 
Bild 18: skärmdump av protagonisten och antagonistens slutscen. Hell or High Water. Tidpunkt: 01:37:25. 
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Bild 19: skärmdump av antagonistens introduktion. Hell or High Water. Tidpunkt: 00:09:49. 
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