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Abstract 
My intention with this essay has been to examine how men’s tears are portrayed in three 

chosen films and what their crying does to their masculinity. In my analysis I have used the 

concept of hegemonic masculinity. I have worked from the assumption that in our culture 

men’s crying is problematic in some sense. By using both a semiotic and a discursive method 

of analysis I have investigated why and how these men are crying, and I have mapped out 

the similarities and differences between the three films. My conclusion is that the effect on 

the crying man’s masculinity is largely dependant on the degree of his previous fulfillment of 

hegemonic masculinity. 
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Inledning 

Bakgrund 
Kvinnan har historiskt sett blivit förtryckt på många sätt. Hon har fått kämpa för sin rösträtt, 

rätten till sin kropp, rätten till en egen ekonomi, sin egen frihet. Men i ett sammanhang kan 

hon ändå ses som friare än mannen, och det är när det gäller gråt. 

En kvinna påstås ha ett friare förhållningssätt till många känslor; hon är ”känslosam”, hon är i 

kontakt med sina känslor och vet hur hon ska hantera dem. Hon pratar om dem, visar dem 

och skräms eller skäms inte för dem. Åtskilliga skämt dras på den kvinnliga känslomässig-

hetens bekostnad, men faktum kvarstår, det är ett område hon behärskar. Bland dessa 

känslor finns sorg, ledsamhet och frustration, med gråten som uttryckssätt. Detta är ett 

uttryckssätt unikt för människan som levande varelse, och en kroppslig funktion som hela 

mänskligheten föds med, men som hälften av den mer eller mindre tvingas upphöra med när 

den tidiga barndomen lider mot sitt slut. Män uppfostras ofta från en tidig ålder till att tycka 

att det är normalt att undertrycka denna impuls, att förneka detta kroppsliga behov och den 

naturliga effekt som kommer av sorgsna känslor. I stället förespråkas känslokontroll som det 

manliga idealet. Självständig och stark, oberoende och säker ska han vara. Bilden av denna 

idealman reproduceras i form av actionhjältar, manliga chefer och politiska maktmän. Den 

letar sig ner på den individuelle mannens plan och slutar i ett samhälle där män pratar sport 

eller politik men inte känslor. Där det dunkas i ryggen men inte kramas. Där det skrattas och 

svärs men aldrig gråts. Det hela kan betecknas som den ensamme mannens kamp, där han 

tyst bär sina bördor och håller inne med sina känslor, isolerad från omvärlden och sina 

medmänniskor. 

Det finns många möjliga ingångar till detta ämne, alla lika intressanta: Intervjuer med män 

om deras relation till gråt, historisk analys av gråtande män, intervjuer av kvinnor om deras 

uppfattning av gråtande män, medicinska effekter av gråt respektive tillbakahållen gråt, och 

så vidare. Jag beslutade mig för att närmare undersöka manlig gråt som den representeras 

på film. Min främsta anledning till detta är att film och medier når en bred publik, och både 

representerar och reproducerar de uppfattningar som finns i samhället. Följakligen bör jag 

kunna dra slutsatser om dagens västerländska maskulinitetsideal baserat på mitt material.  
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Syfte och grundläggande frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka manlig gråt på film. Hur framställs manlig 

gråt i förhållande till rådande maskulinitetsideal? Hur påverkar gråt maskulinitet? 

Mina grundläggande frågeställningar fördelas på tre huvudfrågor: 

1. Hur framställs manlig gråt formellt i filmerna jag har valt? 

2. Varför gråter mannen? 

 a. Vilka är de bakomliggande anledningarna som de framställs intratextuellt? 

 b. Hur kan gråten tolkas i ett extratextuellt perspektiv? 

3. Finns det några likheter och olikheter i hur manlig gråt representeras i filmerna, och i så 

fall varför? 

Centrala begrepp 
Ett ”intratextuellt perspektiv” betyder att filmen analyseras i sin närmsta kontext, det vill 

säga en analys av produktionsvillkor, repliker och handling, på sätt och vis frikopplad från sin 

omvärld. Ett ”extratextuellt perspektiv” behandlar de historiska, kulturella och sociala 

sammanhang filmen har tillkommit i. 

Jag kommer att tala om ”dagens mansideal” i lösa termer, vilket inkluderar en ovilja att 

gråta, öppet eller privat, och med ett fokus på detta. Denna uppfattning grundar sig på fram-

ställningar i medierna, uttryck som ”boys don’t cry”, citat och historiska händelser samt en 

personlig erfarenhet av att ha sett väldigt få, om några, män i min omgivning gråta. Jag tar 

det som en vedertagen sanning i denna uppsats att majoriteten män har ett problematiskt 

förhållande till gråt, även om detta förhållande kan skilja sig åt män emellan (från en 

uppfattning om att ”inte någonsin behöva” gråta till en avund gentemot kvinnor som ”får” 

gråta). 

Begreppet gråt framstår i litteraturen jag har använt som uppenbara känsloyttringar; 

högljudda snyftningar och/eller tydliga tårar. När jag själv använder begreppet är det också 

denna typ av känslouttryck jag syftar på. 

Teori och tidigare forskning 
Jag kommer att använda mig av begreppet ”hegemonisk maskulinitet” så som det definieras 

av R W Connell i hens bok Masculinities (1995): 

Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender 
practice which embodies the currently accepted answer to the problem of 



6 
 

the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) 
the dominant position of men and the subordination of women. 
 This is not to say that the most visible bearers of hegemonic masculinity 
are always the most powerful people. They may be exemplars, such as film 
actors or even fantasy figures, such as film characters. (1995:77) 

I The Men and the Boys (2000) skriver Connell att det inte går att tala om en maskulinitet, 

utan att det finns flera. Det finns dock en hierarki av maskuliniteter, med den hegemoniska 

maskuliniteten som ”the most honoured or desired”(2000:10). Den behöver inte vara den 

vanligaste eller den mest ”bekväma”, men Connell hävdar att de flesta män har något slags 

förhållande till den, från ett spänt förhållande, till ett avståndstagande. 

I ”Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept” (2005) listar Connell och Messerschmidt 

den kritik som begreppet har fått, bland annat att det är alldeles för vagt och otydligt. Det 

framgår inte alltid hur en man som uppvisar hegemonisk maskulinitet förväntas vara; ”Is it 

John Wayne or Leonardo DiCaprio; Mike Tyson or Pele? Or maybe, at different times, all of 

them?” (2005:838). Connell och Messerschmidt förklarar att termen hegemonisk 

maskulinitet av nödvändighet måste vara öppen för förändring och omtolkning. Att förankra 

den i en oföränderlig form skulle förneka maskulinitetens historiska utveckling och 

geografiska variation.  

Min utgångspunkt är att den manliga gråt som iscensätts på film på olika sätt förhåller sig till 

den hegemoniska maskuliniteten. I analyserna kommer jag att diskutera hur dessa 

förhållningssätt ser ut. 

Manlig gråt är ett ämne som utförligt behandlas i Claes Ekenstams uppsats ”En historia om 

manlig gråt” som återfinns i Rädd att falla. Studier i manlighet (1988:50). Ekenstam 

presenterar med fokus på gråt och tårar hur västvärldens mansideal har förändrats genom 

tiderna. Han börjar med att slå fast att Homeros lät sin Akilles i Illiaden (1988:53ff) gråta 

obehindrat i sorg tillsammans med sina krigare, utan att detta på något sätt påverkade hans 

maskulinitet. Dock fanns det redan i antiken en ambivalent syn på gråt. Platon uttryckte 

kritik mot känslostormar och menade att förnuft och självkontroll var det eftersträvans-

värda: 

Redan hos Platon möter vi några av de teman som frekvent skall 
återkomma senare i historien och som fortfarande lever kvar: förnuftet är 
värdefullare än känslolivet och män är förnuftigare än kvinnor. 
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Självbehärskning är en manlig dygd som måste intränas och upprätthållas. 
(1988:57) 

Ekenstam pekar ut att Platons åsikter var långt ifrån allenarådande, och på samma sätt ger 

Bibeln och kristendomen under medeltiden ett paradoxalt intryck när det handlar om gråt 

och tårar. Bibeln skapar enligt Ekenstam en ”positiv grundattityd till gråten” men det finns 

även ett motstånd. Ett exempel är Augustinus, en kyrkofader som avvisar gråt, men i 

slutändan inte kan hålla tillbaka tårarna över sin mors död. Detta skäms han över. 

Medeltiden präglades enligt Ekenstam av gråt. Trots det motstånd mot känslomässiga 

överdrifter som kyrkans män hyste var gråten väl utbredd. 

På detta sätt fortsätter det. Mäns gråt pendlar mellan att ses som vacker och nödvändig till 

något att försöka hålla under kontroll. Men Ekenstam påpekar hela tiden att det som skiljer 

historiens olika mansideal från dagens är ambivalensen, utrymmet för de olika sätten att 

hantera och uttrycka känslor i form av gråt och tårar. Den oförlåtande syn på gråtande män 

som i stor utsträckning finns idag uppkommer enligt Ekenstam i början på 1800-talet, då 

fokus börjar läggas i allt större utsträckning på den manliga kroppen.1 Övergången från 

enkönsmodellen2 till att se män och kvinnor som helt olika gjorde även att maskulinitet fick 

ökad betydelse och avståndet till kvinnor och vad som ansågs vara kvinnligt växte. 

Industrisamhället utökades och med det kom nya krav på människan: 

Etikettens känslotyglande konventioner [...] tillät att självmedvetet 
konkurrerande människor som främst såg till sin egennytta relativt 
friktionsfritt kunde interagera med varandra. En sådan smidig interaktion 
förutsatte att individen förmådde undertrycka eller åtminstone dölja sina 
själviska känslor, för att inte förolämpa eller alltför mycket provocera 
varandra. [...] Detta var en utveckling som kom att påverka både män och 
kvinnor i riktning mot ökad självkontroll, men eftersom offentligheten så 
gott som uteslutande var männens territorium blev trycket mot dem 
starkast. [...] Kravet på en förhärdad karaktär och kulturellt inplanterade 
skuldkänslor stoppade de manliga tårarna. (1988:106) 

Ekenstam menar alltså att det faktum att män idag har en problematisk inställning till gråt 

beror på en historisk utveckling där framgång förknippades med effektivitet och känslo-

                                                           
1 Michael Kimmel skriver i Bending Bodies (2003) om hur manliga yrkesroller förändrades från de manuella till 
att innefatta mindre fysisk aktivitet. I samband med detta kopplades vikten av en stark kropp till en lyckad 
maskulinitet i högre grad än tidigare under 1800-talets Amerika. 
2 Thomas Laqueur skriver i Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (1990) hur den medicinska 
historien före 1700-talet behandlade människors kroppar utifrån en enkönsmodell, där kvinnans och mannens 
kroppar ansågs befinna sig i olika stadier av fulländning på en och samma axel, men med klart avgränsade 
kulturella, sociala, juridiska liv. Kvinnan sågs som en inte fullkomligt utvecklad man. 
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löshet. Han liknar det hela vid en kampanj vars mål var att ”dämpa eller omkanalisera 

människors känslomässiga uttryck”, och konstaterar att den lyckades så till den grad att det 

under slutet av 1800-talet började ses som naturligt att vuxna män inte grät.3 Denna syn på 

manlig gråt är idag fortfarande utbredd, men inte helt okritiserad. I slutet av ”En historia om 

manlig gråt” nämner Ekenstam Alexander Lowen, en psykoterapeut som menar att: 

Människors förmåga att fritt gråta reflekterar deras förmåga att se sorgen, 
smärtan eller nöden hos en annan person eller levande varelse. [...] 
[F]örmågan att gråta [...] är grunden för förmågan till medkänsla. De som 
inte kan gråta har i någon mening stängt av kontakten till sina 
medmänniskor. (1988:121) 

 

Jag delar Ekenstams åsikt om att gråt är något naturligt och könsneutralt i sig självt, och att 

det faktum att det är stigmatiserat har en kulturell och historisk grund. I Ceremony of 

Innocence. Tears, Power and Protest (1991) skriver Kay Carmichael utförligt om gråt och 

även om medicinska effekter av tillbakahållen sådan. Detta är även något Claes Ekenstam 

berör i ”Kroppen, viljan & skräcken att falla” (1998:26) och de båda ger exempel på hur 

människor som alltför framgångsrikt undertrycker sina känslor drabbas av fysiska problem;  

This holding-back plays havoc with bodily functions, and research is 
continually showing us new relationships between stress and our 
physiology. Connections have been made with, among other illnesses, skin 
rashes, asthma, heart disease, backache and cancer. (1991:142) 

Kunskapen om att gråt får en att må (fysiskt) bättre är sedan länge accepterad. Denna 

vetskap i kombination med forskning som visar hur tabut mot manlig gråt är historiskt och 

kulturellt konstruerat borde leda till en strävan mot att ändra mansidealet så att det (åter 

igen) kan komma att innefatta publika känsloyttringar i form av gråt. Det finns vissa tecken 

på att det västerländska samhället visat tendenser på en uppluckring av idealet om 

machomannen. 70-talets mansläger4 och velourpappan5 kan ses som sådana tecken. 

Hillevi Ganetz har i Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-

reality (2008) använt sig av både Connell och Ekenstam. Hon har analyserat 67 avsnitt av 

                                                           
3 Charles Darwin hävdade 1872 att engelsmannen kommit längst i den mänskliga utvecklingen då han bara grät 
under det ”mest intensiva moraliska lidande” (1988:107). 
4 Mansläger förekom under 1970-talet och hade som mål att lära män att våga visa känslor, komma närmare 
sina barn och sin partner. ”Vi ville lära oss att visa känslor”, Thomas Lerner, http://www.dn.se/insidan/vi-ville-
lara-oss-att-visa-kanslor-1.710092, DN, 2010-12-22. 
5 Termen ”velourpappa” uppkom också på 70-talet och hänvisade lätt nedsättande till män som engagerade sig 
i hushåll och barnskötsel, hade ett mjukare sätt och bar velourbyxor med barnet i sele på magen. 

http://www.dn.se/insidan/vi-ville-lara-oss-att-visa-kanslor-1.710092
http://www.dn.se/insidan/vi-ville-lara-oss-att-visa-kanslor-1.710092
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Fame Factory där unga människor försöker slå igenom som artister. Hon finner att även fast 

det förekommer både manlig och kvinnlig gråt i programmet så ges den manliga gråten mer 

plats i sammanhanget, men att den inte tolkas som ett tecken på svaghet. I stället leder det 

faktum att männen gråter och vågar visa äkta känslor till ytterligare styrka. Hon konstaterar 

att den kvinnliga gråten inte benämns, utan tas för given. Kvinnor förutsätts gråta, och deras 

gråt symboliserar svaghet. 

Metod och material 
Mitt primärmaterial består av tre utvalda scener ur tre amerikanska långfilmer; Ransom 

(1996), The Singing Detective (2003), samt The Wrestler (2009). Jag har valt dessa tre filmer 

av flera skäl. Dels är de relativt nya och utspelar sig i nutid och kan därför anses säga något 

om dagens mansideal. Jag har medvetet valt filmer med vita, heterosexuella män i 

huvudrollerna för att på det sättet snäva in mitt fokus på dessa. Det är även ett medvetet val 

att de tre huvudpersonerna är ”vuxna”, det vill säga personer som i första hand klassas som 

”män” och inte ”pojkar” eller ”unga män”. 

De tre filmerna är tagna ur tre olika genrer; thriller (Ransom), komedi (The Singing Detective) 

och drama (The Wrestler), detta med tanke att kunna jämföra likheter och skillnader mellan 

de olika genrerna. Valet av filmerna har även reglerats av ett specifikt krav på gråtens form. I 

samtliga filmer finns minst en scen där mannen gråter öppet, inför någon annan. Jag har 

medvetet sökt efter denna sorts gråt, som till skillnad från manlig gråt i avskildhet kan ses 

som mer laddad och svåracceptabel. 

Min utgångspunkt kommer att vara konstruktivistiskt i den bemärkelse det beskrivs i Stuart 

Halls Representation (1997), det vill säga att betrakta representationen i språk eller bild som 

något som förmedlar och företräder mening och symbolisk betydelse. 

I min formmässiga analys kommer jag använda mig av de redskap John Fiske presenterar i 

Television Culture (1987). I bokens inledning genomför han en semiotisk analys där han 

studerar följande beståndsdelar närmare: Kamera (vinklar, utsnitt och zoom), ljussättning 

(färger och användning av ljus/mörker), redigering (klippning och tid), musik, rollfördelning, 

miljö och kostym, make-up, handling, dialog, samt ideologiska koder. 
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Jag kommer alltså att använda mig av en semiotisk analys men även använda ett diskursivt 

angreppssätt i min analys. Eva Bolander och Andreas Fejes skriver i kapitlet ”Diskursanalys” 

taget ur Handbok i kvalitativ analys (2009): 

Diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår 
verklighet. [...][V]i kan dekonstruera texter för att visa hur dessa innesluter 
och utesluter, [...] vilka sanningar som skapas om vad som är normalt, och 
därmed också om vad som är onormalt, eller om vad som tas för givet 
respektive osynliggörs (2009:81) 

Genom att diskursivt analysera hur manlig gråt illustreras i filmerna hoppas jag kunna säga 

något om hur manlig gråt framställs, hur den påverkar maskuliniteten och hur detta kan 

tolkas. Jag kommer inte att i min uppsats gå djupare in på medicinska effekter av gråt eller 

icke-gråt, utan enbart fokusera på representationen av gråt i de mediala sammanhang jag 

har valt. 

Filmerna 
I följande kapitel kommer jag behandla den första frågeställningen, ”Hur framställs manlig 

gråt formellt i filmerna jag har valt?”. Jag beskriver de tre filmerna; när filmen visades, vilken 

budget den hade och om den fick några utmärkelser. Jag kommer att sammanfatta vad 

filmen handlar om, för att sedan utförligare beskriva vad som händer i scenen jag har valt att 

analysera. För varje vald scen kommer jag sedan gå in närmare på följande underrubriker: 

Kamera och redigering, Ljus, kostym och omgivning, Musik, samt Rollbesättning och make-

up. Efter dessa kommer även en diskussion. 

Ransom 
Ransom släpptes på bio i november 1996 i USA och december samma år i Sverige. Den hade 

en beräknad budget på 80 miljoner dollar och nominerades till en Golden Globe för bästa 

manliga huvudroll. Ransom beskrivs som crime eller thriller och producerades av Touchstone 

Pictures6 och Imagine Entertainment.7 

Ransom handlar om en välbärgad familj där Mel Gibson spelar pappan, Tom Mullen, som 

genom hårt arbete förvärvat sin förmögenhet. En dag blir hans son kidnappad och han 

                                                           
6 Touchstone Pictures är ett amerikanskt filmbolag, ett av fyra filmbolag inom The Walt Disney Company. 
Touchstone Pictures skapades 1984 i syfte få en produktionskanal för den del av Disneykoncernens filmer som 
inte var barn- och familjefilm. 
7 Imagine Entertainment är ett amerikanskt film- och TV-produktionsbolag som grundades 1984 av regissören 
Ron Howard och producenten Brian Grazer. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Filmbolag
http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
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mottar kravet på en lösensumma. Tom och hans fru Kate, som spelas av Rene Russo, 

beslutar sig för att betala men kallar ändå in FBI. Vid överlämnandet av pengarna går något 

fel och kidnapparen, en korrumperad polis vid namn Jimmy Shaker (spelad av Gary Sinise), 

bestämmer med förvrängd röst över telefon en ny plats. Tom har dock fått nog och åker i 

stället till en TV-studio där han på grund av sin samhällsstatus och sin situation får möjlighet 

att tala direkt i TV. Han vänder sig till kameran och förklarar för alla som tittar vad det är som 

har hänt, och att han nu dubblar de pengar kidnapparen har krävt och erbjuder dem som 

skottpengar på honom i stället. Tom räknar med att någon som kidnapparen omgett sig med 

ska ta betet och avslöja honom. Väl hemma får han kritik från sin fru och FBI som tycker att 

han har riskerat sin sons liv ytterligare genom sitt beteende. De får ett till förvrängt 

telefonsamtal och under detta provocerar Tom Jimmy till den grad att han skjuter ett skott 

och slänger på luren. Tom och Kate som har lyssnat hamnar i chock och tror att deras son är 

död.  

Scenen jag har valt utspelar sig efter det att Tom har utlovat lösensumman till den som hittar 

hans son. Den inleds med en närbild av en TV-skärm där vi ser en nyhetsuppläsare berätta 

om detta och vi hör hur telefonen ringer. FBI-agenter, Kate och Tom rusar alla till telefoner 

och hörlurar och Tom svarar. Jimmy frågar om han vill prata med sin son och låter pojken 

fråga efter sin pappa i telefonen. Jimmy återtar telefonen och säger att Tom har en chans till 

att betala om han vill se sin son igen och frågar ”What’s it gonna be?”. Efter en paus där vi 

ser Kate titta lidande på Tom svarar han nej. Han börjar sedan gå runt i lägenheten medan 

han hotar Jimmy som svarar lika hotfullt. Jimmy blir provocerad och drar fram sin pistol 

medan de skriker åt varann och vi ser hur FBI-agenterna ser oroliga och missnöjda ut. Jimmy 

säger att om han inte får pengarna inom en timme så dör pojken, och Tom kontrar med att 

om han inte får tillbaka sin son snarast är det bäst att Jimmy tar livet av sig för det kommer 

att bli plågsamt när Tom hittar honom. Jimmy blir ännu mer provocerad och när Tom skriker 

”Give me back my son!” svarar han ”Do you want him?”, slår på högtalarfunktionen så att 

Tom och Kate hör sonen skrika ”Daddy!” innan Jimmy skjuter ett skott. Tom tappar 

telefonen i chock och vi ser i turordning Kate, chefsagenten, samt Jimmys medhjälpare i bild 

medan vi hör Toms panikslagna rop. Sedan ser vi hur Jimmy ursinnigt stormar ut ur huset där 

sonen hålls fången. Kate rusar fram till Tom och skriker att det är hans fel och örfilar honom 

flera gånger. Tom står kvar på samma plats och fösöker hålla om henne när agenterna drar 
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isär dem. ”You killed him, not them, you!” skriker hon och vi ser hur Tom får tårar i ögonen. 

De för in Kate i ett annat rum och Tom står kvar och stirrar framför sig. I nästa klipp ser vi ett 

kulhål i väggen ovanför pojkens huvud och att någon lyfter upp honom. En av Jimmys 

medhjälpare plockar ihop apparaterna de har använt och vi ser Jimmys flickvän stå i 

bakgrunden. Sedan ser vi Kate stå och spy i vasken med två kvinnor som håller upp hennes 

hår och hjälper henne. Efter det ser vi bilder på Jimmys flickvän, Jimmy och hans 

medarbetare. Vi får närbilder på en tårögd Tom, och sedan ser vi Kate som sitter på golvet i 

köket och jämrar sig. Tom ser på henne och springer sedan plötsligt ut på balkongen där han 

lutar sig över räcket och hyperventilerar. Vi får fler närbilder på Jimmy och hans flickvän. 

Sedan ser vi Tom igen som stapplar baklänges från räcket och ser sig förvirrat omkring. Han 

tar steg fram och tillbaka och vi förstår att han är på väg att bryta ihop. Han lutar sig mot 

räcket igen och vi ser Kate se på honom genom balkongdörren. Tom faller på knä och börjar 

gråta högljutt. Kate går ut på balkongen. Sedan ser vi ett klipp på Jimmys flickvän. Efter det 

kommer en närbild på Tom där han gråter hejdlöst, ihopkrupen. Kate kommer fram till 

honom och stannar upp, och vi får en större närbild på Toms ansikte. Vi ser Kate igen och 

hon går emot honom igen. Nästa klipp ser vi henne sätta sig bredvid honom och han drar sig 

först kvidande ifrån henne, men hon tar tag i hans arm. Han faller gråtande i hennes famn 

och de kramar varandra. Vi ser en närbild på Jimmy som står lutad mot en vägg och ser ner i 

marken. Så tittar han plötsligt upp som av en tanke. Sedan ser vi Tom och Kate igen, i samma 

position, gråtande på balkongen och kameran rör sig uppåt så att vi ser dem ovanifrån. 

Kamera och redigering 
Scenen är 5 minuter och åtta sekunder lång, och består av 98 växlingar mellan kameror och 

vinklar. Den längsta sekvensen är en av de där Tom står ute på balkongen – den varar i 

femton sekunder. Det förekommer flera närbilder, allra flest på Tom, därefter hans fru Kate 

och även flera på Jimmy. Av den sammanlagda tiden får ”de goda”, det vill säga Tom, Kate 

och FBI-agenterna ungefär två tredjedelar, och resten upptas av klipp med ”de onda”; 

Jimmy, hans flickvän och de andra medhjälparna. De längsta sekvenserna förekommer i 

slutet av scenen, efter skottet, då Tom springer ut på balkongen.  

Ljus, kostym och omgivning 
Ljuset inuti Tom och Kates lägenhet är dunkelt, det ser ut som att det är sen kväll eller natt, 

trots att man på några stället kan se dagsljus genom fönstren. I huset där Jimmy håller sonen 
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fången är det samma ljusstyrka. De två platserna är väldigt snarlika i stämning. Tom och Kate 

är klädda i typiska vardagskläder, vilket utgör en kontrast mot de stiliga kavajer och 

klänningar de haft tidigare i filmen. Kate är osminkad med okammat hår och det framgår att 

de båda inte lagt ner någon tid på sina utseenden. När Tom springer ut på balkongen i slutet 

domineras scenen av gråa färger men med diskret solsken. 

Musik 
Under den inledande delen av scenen förekommer det ingen musik, och det är helt tyst 

under den dramatiska pausen innan Tom svarar nej på frågan om han kommer ge Jimmy 

pengarna. När de båda börjar hota varandra sätter musiken igång nästan ohörbart bakom 

deras höjda röster. Det är fiolstråkar som sakta växer i styrka samtidigt som Toms och 

Jimmys toner blir mer och mer aggressiva. Musiken når sitt hetsiga crescendo när Jimmy 

vänder sig mot Toms son och skjuter och precis efter skottet byter musiken karaktär och 

håller en ”ledsam” ton medan Tom tappar telefonen och tumlar bakåt. Tonerna är 

långsammare nu och väldigt framträdande i de närmsta klippen tills det att Jimmy stormar ut 

ur huset och Kate attackerar Tom. Musiken fortsätter i samma stil, men diskretare i bak-

grunden. Sedan återfår den en framträdande plats i handlingen och börjar återigen stegras 

tills dess att Tom springer ut på balkongen då ljusa stråkar blandas in. De når sin höjd när 

Tom kommer fram till balkongräcket och stirrar ner. Musiken spelar högt och oroligt och når 

en ny höjd när Tom sjunker ner på knä. Då förändras tonerna till något lugnare, men 

fortfarande ”sorgliga”. När vi ser närbilden på Jimmy hörs igen en dovare, hotfull ton bland 

de andra, men den tystnar under de sista sekunderna då vi ser Tom och Kate i varandras 

famn på balkongen. 

Rollbesättning och make-up 
Mel Gibson spelar Tom Mullen som är en stilig man. Han är framgångsrik och klär sig snyggt, 

men är inte uppseendeväckande på något sätt. Mel Gibson är väl känd och en av de största 

skådespelarna inom den amerikanska action-genren. Hans stora genombrott kom i filmen 

Dödligt Vapen 1987 och andra kända filmer innefattar Braveheart, We Were Soldiers och 

Signs. Han är född 1956. 

Rene Russo spelar Toms fru Kate, och hon är en vacker kvinna med långt, blont hår och 

vältränad kropp. Kate sysslar med välgörenhet och är vad man kan kalla en typisk rikemans-

hustru, med begränsad insyn i sin mans affärer. Rene Russo slog igenom först som modell 
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och efter det att hennes modellkarriär började avta sökte hon sig till film och teater. Hon 

slog igenom med en roll i Dödligt vapen 3. Hon är född 1954.  

Jimmy Shaker är en korrumperad polis som spelas av Gary Sinise. Gary Sinise har medverkat i 

flera filmer, bland annat Forrest Gump, Apollo 13 och Möss och Människor, som han även 

regisserade. På senare tid har han blivit mest känd som en av huvudkaraktärerna i CSI: New 

York. Han är född 1955. 

Diskussion 
Musiken spelar en tydlig roll i scenen i och med att den markerar vilken typ av känsla som 

förmedlas under de olika skeenderna. Även frånvaron av musik i scenens början hjälper till 

att skapa spänning, särskilt under de laddade sekunder innan Tom svarar nej på frågan om 

han tänker betala. Musiken börjar sedan diskret och nästintill omärkbart under de två 

männens hetsiga dialog och ökar successivt under scenens gång, parallellt med att Tom och 

Jimmy blir mer och mer hotfulla, och speglar på det sättet denna utveckling av samtalet. Den 

markerar och sammanknyter även de två avgörande händelserna i scenen; skottet mot 

sonen och när Tom faller på knä. 

Ljusskillnaderna i scenen kan sägas ytterligare betona förändringen hos Tom. När han 

springer ut på balkongen möts han av ett annat ljus än det dunkla inne i lägenheten. Det 

ligger ett dis över staden som ger känslan av tidig morgon, och tillsammans med de lugnare 

tonerna alldeles i slutet av scenen, där Tom och Kate håller om varandra, förmedlar det en 

mer hoppfull känsla än tidigare. 

Det faktum att scenen består av korta, snabba klipp bidrar till att förmedla hetsen som 

skildras i scenen. Den längsta sekvensen är en av de där Tom står ute på balkongen, och som 

åskådare får vi här större möjlighet att ta till oss Toms situation då klippen blir längre under 

den senare delen av scenen, efter skottet. Sekvenserna efter skottet och Toms och Kates 

reaktioner är dock uppdelade med inklippta sekvenser och bilder på Jimmy, på Jimmys 

flickvän och de andra medhjälparna. Detta bidrar till att ta udden av den känsla av 

hopplöshet och förtvivlan situationen och senare Toms gråt skapar, och detta skiljer sig från 

hur gråten är behandlad i de andra filmerna, vilket jag tar upp nedan. Intressant nog finns 

scenen ur Ransom upplagd på YouTube8 på internet, från sekunderna innan skottet till 

                                                           
8 ”Mel Gibson Crying Scene (Ransom)”, http://www.youtube.com/watch?v=SU0TSW71Wr0, YouTube, 2010-12-
22 

http://www.youtube.com/watch?v=SU0TSW71Wr0
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scenens slut, men med många delar bortklippta. Främst rör det sig om klipp från huset där 

sonen hålls fången, klipp med Jimmy, hans flickvän och hans medhjälpare. Resultatet blir en 

mer ”ostörd” version av Toms reaktion, från skottet fram till scenens slut. Scenens effekt blir 

emotionellt starkare eftersom den inte avbryts av Jimmys medhjälpares diskussioner om vad 

de ska göra nu, eller av Jimmys flickväns agerande i scenen. I stället läggs allt fokus på Tom 

och hans sorg.  

Men i scenens ursprungliga form får vi alltså inte en lika ostörd upplevelse, fokus är delat 

mellan flera karaktärer, och vi får se Toms sorg ”uppblandad” med det kvarvarande hotet 

från Jimmy och hans flickväns förtvivlan. Förklaringen till detta har sannolikt med genren att 

göra. Ransom är väldigt karaktäristisk i sin genre som action, med snabba klipp och en tydlig 

uppdelning av ”de goda” och ”de onda”, tydligt användande av musik som ”förstärkare” av 

känslor, samt en klart mindre betoning på Toms gråt. 

The Singing Detective 
The Singing Detective visades på bio i oktober 2003 i USA och i februari 2004 i Sverige. Det är 

en filmatisering av en brittisk-australiensk TV-serie med samma namn från 1986 som vunnit 

flera priser. Filmen faller under kategorierna komedi, crime och musikal. Den hade en upp-

skattad budget på 8 miljoner dollar och producerades av Icon Productions9 och Haft 

Entertainment.10 

The Singing Detective handlar om Dan Dark, en författare (spelad av Robert Downey Junior) 

som ligger intagen på sjukhus på grund av ett mycket svårt fall av psoriasis. Han är bitter och 

paranoid och blir satt i terapi hos sjukhusets terapeut doktor Gibbon (Mel Gibson). Där 

förväntas han handskas med sin situation och även med sin publicerade bok som doktor 

Gibbon är övertygad innehåller ledtrådar till Dans beteende. Dans bok handlar om en 

detektiv som utreder ett mord i 1960-talets New York. Under filmens gång hallucinerar Dan 

och återupplever bokens handling med sig själv som huvudperson. 

Scenen jag har valt utspelar sig under en av Dans och doktor Gibbons sessioner och den 

börjar med en tillbakablick där vi ser en ung pojke, Dan, sitta ensam på en buss. Han gråter 

och tittar ut genom fönstret. På andra sidan gången sitter två män som återkommit flera 

                                                           
9 Icon Productions är ett amerikanskt produktionsbolag som grundades 1989 av Mel Gibson. 
10 Haft Entertainment är den amerikanske producenten Steven Hafts produktionsbolag. Han har varit 
yrkesverksam sedan 1982. 
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gånger i filmen, de är två gangsters (Adrien Brody och Jon Polito) som figurerar i Dans bok. 

Den ena mannen börjar prata med Dan och säger ”Hey son!” varpå Dan vänder sig mot 

honom. ”Tough guys don’t cry” fortsätter mannen och hans vän flinar och skakar 

instämmande på huvudet. Dan vänder sig tillbaka mot fönstret och svarar nedstämt ”I know 

that, sir”. Scenen tonar över till en närbild av den vuxne Dan. Han sitter i rullstol i doktor 

Gibbons rum och pratar om bussresorna till och från Los Angeles. Gibbon frågar vad som 

hände med hans mamma och när Dan svarar att hon dränkte sig i en flod ifrågasätter Gibbon 

huruvida det verkligen är sant, eftersom det är mycket likt det som händer det kvinnliga 

offret i Dans bok. Dan blir aggressiv och defensiv. Gibbon förtydligar att han finner det 

underligt att Dan skrivit om något så traumatiskt i sin bok, och Dan svarar med att det finns 

saker i den där boken ”that are reaching out to grab me by the throat”. Gibbons svar blir 

”Why don’t you let them?”. Dan lugnar ner sig och på ytterligare en uppmaning från Gibbon 

tystnar han en liten stund innan han säger ”I didn’t kill my mother”. Han berättar att han när 

han var en liten pojke såg sin mor ha sex med faderns affärspartner. Och hur han alltid 

misstänkt att hans far varit besviken över honom då Dan hellre läste och höll sig för sig själv 

än sysslade med bilar så som pappan: 

Dan: ”I wanted to get closer, and I... I…” 
Gibbon: “So you told him about her.” 
Dan: “I traded her in. I traded her in for a pat on the head.” 

Det hela leder i stället till att både Dan och mamman blir misshandlade, och de två flyttar 

ifrån pappan till Los Angeles. Dan börjar gråta och berättar hur hans mamma inte kunde få 

något jobb, utan tvingades prostituera sig och ta med män hem till lägenheten. Han bryter 

ihop och gråter med ansiktet dolt bakom sina knutna händer. Doktor Gibbon reser sig och 

går fram till honom. Han fäller undan fotstöden på Dans rullstol och sätter ned Dans fötter 

på golvet. Dan tittar upp och försöker ta sig samman. Gibbon ser på honom och säger åt 

honom att resa sig. Dan tvekar och Gibbon säger att det är nu eller aldrig. Dan tänker efter 

och bestämmer sig för att försöka. Han harklar sig och frågar ”How many steps to heaven, 

doc?”. Gibbon svarar ”Ah, metaphysics” och Dan säger ”Music!” varpå en gitarr börjar spela 

medan Dan försöker resa sig. Han faller dock tillbaka i stolen och musiken tystnar. Gibbon 

uppmanar honom att försöka igen. Dan torkar tårarna och upprepar ”I’m sorry. How many 
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steps?”. Gitarren börjar igen och Gibbon börjar sjunga låten ”Three steps to heaven”.11 Låten 

spelas i sitt original från 1960. Under första versen sjunger Gibbon och Dan arbetar sig 

mödosamt upp ur stolen och tar stöd av honom. När refrängen börjar är det i stället Dan 

som sjunger samtidigt som han tar steg framåt. Med Gibbons hjälp stapplar han några steg i 

halvcirkel och Gibbon släpper sitt tag om honom. Dan tappar balansen och faller baklänges 

men Gibbon fångar honom och sjunger, medan Dan körar. Dan vänder sig om och de utför 

en enkel dansrutin. De skrattar och kramar om varandra och medan musiken fortsätter ser vi 

nästa scen där en leende Dan förs tillbaka till sitt rum i sin rullstol. 

Kamera och redigering 
Scenen i sin helhet är 6 minuter och 35 sekunder lång. Den inleds med en närbild på Dans 

ansikte och stannar där i 14 sekunder, innan doktor Gibbon klipps in. Därefter kommer en 

vinkel som visar båda män, Dan i förgrunden och Gibbon snett bakom. Denna vinkel 

bibehålls genom hela Dans defensiva reaktion på Gibbons ifrågasättande och byts till Gibbon 

när han frågar ”Why don’t you let them?”. Därefter växlar bilderna mellan Dan och Gibbon 

tills vi får en närbild på Dan när han börjar berätta om sin mor. Denna närbild varar i över 20 

sekunder innan vi ser Gibbon i närbild igen, och sedan de båda. Därefter kommer nästa 

närbild på Dan som varar i 37 sekunder. Gibbon klipps in när han säger ”So you told him 

about her” och därefter växlar kameran mellan de båda närbilderna några gånger innan vi 

ser en närbild på Dan som varar 27 sekunder där han börjar gråta. Vi får se Gibbon i några 

sekunder medan vi hör Dan snyfta och sedan ser vi Dan igen, samma utsnitt som tidigare. I 

29 sekunder får vi se hur han får fram de sista meningarna av berättelsen innan han börjar 

gråta hejdlöst och sedan ser vi hur Gibbon ser ner på sina skor innan han reser sig och går 

fram till Dan. Då kommer utsnittet där vi ser båda män. Vi ser hur Gibbon sätter sig på huk 

vid Dans fötter och tar undan fotstöden. Vi får en närbild på Dan som lyfter ansiktet ur 

händerna och tar sig samman något. Efter det kommer en närbild på Gibbon som säger åt 

Dan att stå upp. Kameran växlar mellan närbilder på Gibbon och Dan tills musiken börjar. 

Under resten av scenen så växlar bilderna mellan närbilder på Dan, Gibbon och deras 

dansande fötter, och bilder där vi ser båda män i bild när de dansar. När de kramar om 

varandra i slutet av scenen är det på avstånd vi ser det. 

                                                           
11 ”Three Steps to Heaven” är en låt från 1960 av Eddie Cochran, en amerikansk rockabilly-sångare, som hade 
en stil inte olik Elvis Presleys. 
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Av scenens 6 minuter och 35 sekunder utgörs 2 minuter och 40 sekunder av dessa av 

närbilder på enbart Dan Dark. Det är mer än en tredjedel. Den längsta närbildssekvensen på 

Dan är 37 sekunder, följt av sekvenser på 28, 27 och 24 sekunder. Dessa fyra sekvenser är 

scenens längsta med undantag av en där vi ser både Dan och Gibbon. Dan är tårögd i 

samtliga av sina sekvenser, och gråter högljutt i en av dem.  

Ljus, kostym och omgivning 
Scenen är filmad i ett vardagligt ljus, de sitter i doktor Gibbons kontor och det ser ut att vara 

dagsljus som kommer in genom ett fönster. Dan är klädd i ljust vitblåa sjukhuskläder; en 

skjorta och ett par matchande byxor som ser ut som en pyjamas och en morgonrock i 

samma färg. Ärmarna är aningen stora och hänger stundtals ner en bit över hans händer. 

Doktor Gibbons kontor är sparsamt inrett. På ett bord står ett flertal böcker och på bordet 

ligger en modell av en hjärna. I förgrunden syns Dans bok på skrivbordet.  

Musik 
Under hela scenen förekommer ingen musik förrän Dan försöker resa på sig. Låten som då 

spelas är från 60-talet och i samma stil som de andra låtar som spelas i filmen, då Dan 

upplever handlingen ur sin bok. Den är glad och upplyftande, och påminner om Elvis gladare 

låtar i sin rockabillystil. 

Rollbesättning och make up 
Mel Gibson spelar doktor Gibbon och har i rollen peruk på sig. I stället för sin naturliga 

hårväxt är han som doktor Gibbon nästintill flintskallig på hjässan med kortklippt runtom. 

Han har tjocka glasögon som får hans ögon att se nästan onaturligt stora ut.  

Robert Downey Junior som spelar Dan Dark slog igenom i början på 1990-talet, och fick en 

Emmy för sin roll som Charlie Chaplin i filmen Chaplin. Under slutet av 90-talet greps 

Downey Junior flera gånger för droginnehav och spenderade mycket tid i rehab och även tid 

i fängelse. I början på 2000-talet lyckades han bekämpa sitt beroende och hans karriär har 

tagit fart sedan dess med filmer som A Scanner Darkly, Iron Man och Sherlock Holmes. 

Diskussion 
Scenen har ingen musik förrän i slutskedet när Dan försöker ställa sig upp. Det faktum att det 

är helt tyst tills den komiska delen av scenen börjar förstärker känslan av Dans utsatthet. 

Även Dans kläder bidrar till detta, då de långa ärmarna som hänger ner över hans händer 

kan sägas ge ett pojkaktigt intryck. Tillsammans med de långa, oklippta närbilderna på hans 
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tårögda ansikte och sedan på hans gråt blir effekten mycket gripande och i synnerhet verklig 

i en film som i övrigt använder sig mycket av stilbrott och dramatiska effekter så som sång- 

och dansnummer på ett sjukhus. 

Under sekvensen där Dan ställer sig upp och går använder sig regissören av en så kallad 

Verfremdungseffekt,12 ett dramatiskt grepp där publiken ”skakas om” genom att något udda 

sker. Detta för att åskådaren ska tvingas inse sin position som just åskådare, och inte förlora 

sig själv genom att leva sig in emotionellt i rollen, och därmed förlora möjligheten till 

intellektuellt bedömande av situationen. Efter Dans gripande scen där han gråter ohämmat 

och man som åskådare blivit involverad med långa närbilder skapas det ett avstånd när 

sången och dansen tar vid, inte bara av deras agerande utan alltså även av klippens längd 

och bildens utsnitt.  

The Singing Detective tillhör flera genrer; komedi, crime och musikal. I den valda scenen är 

det i synnerhet musikalens karaktär som är tydlig, med stor betoning på och växlingar mellan 

starka känslor. Dans gråt ges en helt annan uppmärksamhet än Toms i Ransom, på grund av 

sin genre. 

The Wrestler 
The Wrestler hade premiär på bio i USA i december 2008 och i Sverige februari 2009. Den 

hade en beräknad budget på 6 miljoner dollar. The Wrestler kategoriseras som drama och 

sportfilm. Den producerades av Wild Bunch,13 Protozoa Pictures14 och Saturn Films15 och 

nominerades till två Oscar. 

The Wrestler handlar om Randy ”The Ram” Robinson, en professionell ”wrestler” som efter 

över tjugo framgångsrika år i branschen drabbas av en hjärtattack, och måste opereras. Hans 

kropp har tagit åtskilligt med stryk under årens lopp, dels i ringen och dels av olika preparat 

han använt, och hans doktor varnar honom att det vore en livsfara att fortsätta. Randy 

tvingas tacka nej till en jubileumsmatch med sin gamla nemesis, The Ayatollah. Utan 

wrestlingen försöker Randy få ordning på sitt torftiga liv; han börjar arbeta mer på 

livsmedelsaffären där han tidigare jobbat extra för att få ihop hyran till sin husvagn, han 

                                                           
12 http://www.ne.se/verfremdung, Nationalencyklopedin, 2010-12-22 
13 Wild Bunch är ett franskt filmproduktions- och försäljningsbolag och har distribuerat film sedan 1993, och 
producerat sedan 2002. 
14 Ptotozoa Pictures är ett amerikanskt filmproduktionsbolag som har varit yrkesverksamt sedan 1998. 
15 Saturn Films är ett amerikanskt filmproduktionsbolag som ägs av Nicholas Cage och har varit yrkesverksamt 
sedan 2000. 
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inleder en djupare vänskap med Cassidy, en av kvinnorna han känner från den lokala stripp-

klubben och han försöker återuppta kontakten med sin dotter som han inte har pratat med 

på åratal. Dottern vill först inte ha något att göra med honom, men efter några försök ger 

hon med sig och de två återknyter kontakten. För en stund går det bra för Randy, men så 

faller allt samman då han glömmer bort en träff med dottern. Hon tar oerhört illa vid sig 

över att återigen ha blivit sviken och säger åt honom att hon aldrig mer vill träffa honom. 

Cassidy backar samtidigt i förhållandet med Randy, och han tappar humöret på jobbet och 

säger upp sig. Randy ringer upp sin manager och säger att han kan ställa upp i matchen mot 

The Ayatollah, och han börjar träna igen. På matchdagen får Cassidy reda på att han ska 

brottas och kör till matchen för att stoppa honom. Förgäves försöker hon övertala honom att 

inte gå in i ringen. Hon står kvar i dörröppningen och tittar men går därifrån efter det att 

matchen har börjat. Fram emot slutet av matchen känner Randy plötsligt av sitt hjärta och 

han tvekar. The Ayatollah undrar om han vill avbryta, men när Randy ser att Cassidy har gått 

så fortsätter han. Han förbereder sig för sin signaturattack och filmen slutar när han kastar 

sig ut i luften mot motståndaren. 

Scenen jag har valt är en kort scen där Randy sitter och pratar med sin dotter Stephanie. De 

har åkt till en plats på stranden där de brukade vara när Stephanie var liten. När scenen 

börjar sitter de på en terrass vid en övergiven byggnad med havet utanför och Randy ber om 

förlåtelse över att ha varit en så frånvarande far. 

Scenen börjar med att man ser Randy och Stephanies konturer på långt avstånd, svarta mot 

havet i bakgrunden. Det enda som hörs är vindsus. Det klipps till en närbild av Randy filmat 

över axeln på Stephanie. Randy inleder med ”I just wanna tell you...” och vi ser en närbild på 

Stephanies defensivt sammanbitna ansiktsuttryck. Hon ser ner i marken och vi får nästa 

närbild på Randy. Han ser på henne och säger hur det var meningen att han skulle ta hand 

om allt, men att det inte fungerade och att det var därför han försvann och lämnade henne. 

Han snyftar till när han säger att Stephanie aldrig gjorde något fel. Han blickar ut över havet 

och fortsätter med viss svårighet att säga att han försökte glömma henne, och han skrattar 

till med tårar i ögonen. Han säger att han aldrig lyckades och lutar sig fram och tar hennes 

händer: ”You’re my girl”. Vi får en till närbild av Stephanie som tittar ut över vattnet, 

fortfarande med ett visst tvivel och återhållsamhet över sig, men hon ser sedan på honom 

och ser ledsen ut när han upprepar ”you’re my little girl”. Vi ser åter igen Randy som suckar 
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och fortsätter ”And now... I’m an old, broken down piece of meat, and I’m alone”.  Stephanie 

syns i närbild igen med ett mer sympatiskt ansiktsuttryck än tidigare och hon ser på Randy. 

Sedan ser vi Randy som igen ser ut över havet och säger med tårar i ögonen att han förtjänar 

att vara ensam, ”but I just don’t want you to hate me”. Han suckar och ser på Stephanie och 

en tår rinner ner för hans kind. ”’kay?” frågar han och ler sorgset. Vi får en närbild av 

Stephanie som nickar och ser ner i marken. Scenen efter ser vi de båda promenera genom 

lokalen, Randy framför och Stephanie en bit bakom, innan hon ökar takten och går fram och 

lägger sin arm om hans. 

Kamera och redigering 
Scenen är en och en halv minut lång. Av det utgörs en minut och åtta sekunder av närbilder 

på Randy, och resten på Stephanie och inledningsbilden som varar i ett par sekunder. Den 

längsta sekvensen är 40 sekunder lång och är den andra närbildssekvensen på Randy. 

Ljus, kostym och omgivning 
Scenen är filmad utomhus vid havet. Det är en vinterdag så ljuset är klart men dystert grått. 

Det ligger lite dimma över havet i bakgrunden. Randy har sitt långa, blonderade hår i en tofs 

i nacken. Han har en hörapparat i örat på den sidan som är vänd mot kameran. I bakgrunden 

ser man stranden och havet och i inledningen ser vi den nedgångna byggnaden. 

Musik 
Det förekommer ingen musik, i stället hörs ett susande från vinden genom hela scenen. 

Rollbesättning och make-up 
En stor del av Randys karaktär är hans yttre – vi ser i filmen hur han blonderar sitt hår, solar 

på solarium, äter steroider och tränar på gym. Randy spelas av Mickey Rourke, en skåde-

spelare som slog igenom på 1980-talet. Rourke boxades även som ung och bestämde sig 

1991 för att satsa på en karriär inom boxning. Efter fyra år återvände han till att arbeta som 

skådespelare, och tvingades genomgå plastikkirurgi efter skador han fått genom boxningen. 

Efter operationerna sades om hans ansikte att det var fruktansvärt vanställt och han yttrade 

sig själv negativt om resultatet. 2005 gjorde han något av en comeback i Hollywoodkretsar 

med en huvudroll i Sin City. Rourke är född 1952. 
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Stephanies karaktär är en ”vanlig” tjej, hennes klädstil och utseende är alldagliga. Stephanie 

spelas av Evan Rachel Wood, född 1987. Hon har skådespelat sedan slutet av 90-talet och 

har främst valt att medverka i ”independent movies”.16 

Diskussion 
Under scenen förekommer det ingen musik, utan bara ljudet från en vinande vind. 

Tillsammans med det gråa havet i bakgrunden skapar blåsten ett kargt och ogästvänligt 

intryck, vilket förstärker Randys utsatthet i situationen. Närbilderna fokuserar i huvudsak på 

Randy, och att vi ser hans hörapparat ger oss även synliga påminnelser om hur hans kropp är 

förstörd. Det är i huvudsak Randy vi ser i bild, och det är tydligt att fokus läggs på honom och 

hans känslor. The Wrestler hör i den här scenen tydligast till genren drama, och behand-

lingen av Randys gråt och avsaknaden av musik stämmer överens med detta. 

Analyser 
I följande kapitel kommer jag att diskutera svar på frågeställningarna ”Varför gråter 

mannen?”, ”Vilka är de bakomliggande anledningarna som de framställs intratextuellt?” 

samt ”Hur kan gråten tolkas i ett extratextuellt perspektiv?”. Jag kommer att analysera var 

scen separat, med underrubrikerna Kropp, klass och pengar och Gråten. Dessa delar 

utkristalliserade sig allt mer under arbetets gång och det blev tydligt att tolkningen av 

männens gråt hade kopplingar till betydelsen av kroppen och tillgången till pengar. 

Ransom 

Kropp, klass och pengar 
Tom Mullen är ett utmärkt exempel på hegemonisk maskulinitet utifrån de egenskaper 

Hillevi Ganetz listar ur Connells definition: ”[V]ithet, karriärism, atletisk kroppslighet, aktiv 

heterosexualitet, virilitet, oberoende och självtillit”(2008:62). Det faktum att Mel Gibson 

valdes till att spela Tom Mullen bidrar enligt Fiske till att underbygga karaktärens roll:  

[Actors/actresses] bring with them not only residues of the meanings of 
other roles that they have played, but also their meanings from other texts 
such as fan magazines, showbiz gossip columns, and television criticism.  
(1987:8f) 

                                                           
16 En independant movie är generellt en typ av film som inte är skapad av stora produktionsbolag, ofta har låg 
budget och släpps i begränsad upplaga på bio för att nå en nischad publik. 
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Fiske menar att en skådespelare inte bara representerar en karaktär, utan även ett 

samhälles ideologiska värderingar (1987:9). När Ransom spelades in var Mel Gibson populär 

och etablerad som en av Hollywoods actionhjältar. Med andra ord kan han ses som en 

representant för den hegemoniska maskuliniteten. Image Movie Database,17 en av de största 

filmsidorna på internet, listar följande som några av Mel Gibsons ”trademarks”:  ”Often acts 

and directs stories involving an individual who is persecuted, and fights for justice, […] 

[o]ften portrays men who seek revenge for the murder of family or friends, [and has] 

[r]ugged, chiseled features”.18 

I enlighet med det hegemoniska maskulinitetsidealet där kroppen förekommer som ett 

välfungerande, starkt verktyg för mannen så betonas eller nämns den inte i scenen ur 

Ransom, den bara är. Synen på kroppen som verktyg skriver Michael Kimmel om i 

”Consuming Manhood: The Feminization of American Culture and the Recreation of the 

Male Body, 1832-1920” (2003;47). Under mitten på 1800-talet förändrades de amerikanska 

arbetsförhållandena, och detta ledde till att manuella yrken som tidigare hållit den manliga 

kroppen i form blev allt ovanligare. I stället blev det vanligt med administrativa och 

byråkratiska yrken, och rädslan för att den manliga kroppen skulle försvagas växte. Det blev 

plötsligt mer uttalat viktigt för en man att ha en stark och frisk kropp, och detta kopplades 

samman med en lyckad maskulinitet på ett starkare sätt än tidigare, då det skedde naturligt 

och ouppmärksammat på grund av de yrken män utförde. Kravet på kroppen som 

välfungerande och stark finns kvar i den hegemoniska maskuliniteten, och mycket riktigt har 

Tom en stark och frisk kropp; förutom den uppenbart vältränade synliga kroppen har vi sett 

honom jaga en misstänkt, i övrigt tas den kapabla manskroppen för given. 

Tom Mullen tillhör överklassen. Han är en ”self made man”,19 helt i kontroll och på samma 

sätt som kroppen är en självklarhet är pengar en icke-fråga. Vi får veta att Tom själv arbetat 

sig upp till toppen och att kidnapparen vet att de två miljoner han begär inte kommer att bli 

något problem att få fram. På ett sätt kan man se pengarna som källan till problemet, 

eftersom sonen kidnappas på grund av finansiella orsaker. Men detta problematiseras inte 

nämnvärt, utan pengarna blir i stället till en principsak för Tom, som dubblerar summan och 

                                                           
17 Image Movie DataBase är den största och äldsta filmdatabasen på internet och har funnits sedan 1990, och 
har över 57 miljoner besökare per månad. 
18 http://www.imdb.com/name/nm0000154/bio#trademark, IMDb, 2010-12-22 
19 The Self Made Man är ett begrepp som myntades av amerikanen Frances Douglass 1859, och syftar på en 
man som utan kontakter eller rikedom når framgång och skapar ett namn för sig, genom hårt arbete. 

http://www.imdb.com/name/nm0000154/bio#trademark
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erbjuder den till allmänheten, hellre än att betala kidnapparen. Han försöker ta kontroll över 

situationen och sätta sig över mannen som genom att ha kidnappat hans son satt Tom i 

beroendeställning. 

Gråten 
Medför då inte Tom Mullens gråt på balkongen ett bakslag för den hegemoniska maskulin-

iteten? Musiken i scenen betonar och knyter ihop de två avgörande momenten; skottet mot 

sonen och då Tom faller på knä – de moment där han befinner sig mest ur kontroll. Med 

andra ord då Tom befinner sig längst ifrån den hegemoniska maskuliniteten. Han gråter över 

sin förlust, både den fruktansvärda risken att han förlorat sin son, men även över förlusten 

av kontroll. Hans sätt att dominera situationen genom att vända lösensumman till en 

belöning i utbyte mot kidnapparen och hans vägran att låta sig skrämmas över telefon har 

präglats av en självsäkerhet och en självtillit trots att hans omgivning försökt hindra honom, 

och nu misstänker han att hans val har resulterat i sonens död. Gråten kan ses som 

självcentrerad, en gråt delvis för hans egen skull, för hans eget misslyckande. 

Intressant nog leder Toms gråt inte till en försvagning av hans maskulinitet. Ganetz skriver i 

Talangfabriken om hur mäns gråt i vår kultur i vissa fall i stället stärker dem, då den tolkas 

som ett tecken på mod och styrka. Män som vågar gråta (förutsatt att orsakerna är ”goda” 

nog) och visa ”äkta” känslor behöver inte alls bestraffas, utan de beundras och stärker 

därmed sin redan överordnade position. I Ransom illustreras detta genom att Toms fru, som 

ögonblicket tidigare varit helt utom sig, spytt i handfat och gråtit ohämmat, nu står samlad 

och ser på honom genom balkongfönstret. När Tom gråtande faller på knä går hon ut till 

honom, och visar genom sina gester att hon förlåter honom. När hon sätter sig bredvid 

honom drar han sig först undan, men hon propsar på att få hålla om honom, och han kastar 

sig slutligen i hennes famn. När hon själv var hysterisk var det två kvinnor ur personalen som 

hjälpte henne, men nu bekräftar hon Tom, tröstar och stärker honom med sin närvaro. Detta 

signalerar att Toms misslyckande inte fullt ut är något han kan klandras för, eller åtminstone 

att hon finns där för honom även om det är hans fel att deras son kan ha blivit skjuten. Och 

genom att finnas där fråntas han den fulla effekten av sina handlingar. Minuter tidigare skrek 

hon beskyllningar om att det var Tom som hade dödat deras son och med andra ord 

misslyckats som far, men när han nu brutit samman lägger hon dessa åsikter åt sidan, eller 

rentav glömmer dem, för att i stället finnas där för honom.  
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The Singing Detective 

Kropp, klass och pengar 
Dan Dark kan inte sägas uppfylla kraven på den hegemoniska maskuliniteten, men filmen 

handlar om hans strävan efter den. Och i sista scenen når han den; han har överkommit sin 

sjukdom och går stolt ut ur sjukhuset med sin vackra fru vid sin sida. I scenen jag har valt är 

han dock fortfarande fysiskt beroende av skötare. Han är visserligen friskare än han var i 

början av filmen, men ännu rullstolsbunden och inkapabel till att röra sig obehindrat, eller 

att sträcka ut sina fingrar – hans händer är permanent knutna. Dans fysiska sjukdom 

representerar hans själsliga ohälsa. Doktor Gibbon försöker genom samtal få honom att 

handskas med sitt förflutna, och under filmens gång blir Dan mindre och mindre fientligt 

inställd till honom, och berättar mer och mer om sin bakgrund samtidigt som hans psoriasis 

gradvid förbättras. 

IMDB skriver att Robert Downey Juniors ”trademarks” bland annat är ”[k]nown for not being 

especially humble” och att hans stil består av ”[s]arcastic humorous deliveries while 

remaining completely stonefaced”.20 Karaktären Dan Dark är nära Downey Junior i dessa 

avseenden, och Fiskes teori om att skådespelaren bär med sig mycket av sin egen person till 

en roll återfinns det belägg för även här. 

När det gäller Dans klasstillhörighet är det inte så tydligt uttalat, men han är troligen 

medelklass. Han är författare till yrket och har inga påtagliga ekonomiska problem. Hans fru 

besöker honom på sjukhuset med en tydlig oro över hans finansiella situation, men det är 

inget Dan själv uppmärksammar. I stället uttrycker han misstanke över att det är hon som vill 

åt hans pengar, och beter sig snarare som att pengar är en principiell fråga och inte en 

nödvändighet för överlevande.  

Gråten 
I likhet med Tom Mullen i Ransom leder Dans gråt till personlig styrka. Doktor Gibbon har 

filmen igenom arbetat för att Dan ska acceptera sitt förflutna och hans slutliga sammanbrott 

då han berättar om sin mors öde är punkten Gibbon har väntat på. När Dan gråter sitter 

Gibbon tyst och väntar. Scenen består nästan uteslutande av Dans del av dialogen och det är 

genom tyst uppmuntran Gibbon låter honom bli mer och mer upprörd tills Dan slutar prata 

                                                           
20 http://www.imdb.com/name/nm0000375/bio#trademark, IMDb, 2010-12-22 

http://www.imdb.com/name/nm0000375/bio#trademark
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och gråter med ansiktet gömt i händerna. Gråten är även här av ett självcentrerat slag; den 

handlar om förlusten av modern men i synnerhet om Dans egen skuld till detta.  

På samma sätt som Gibbon leder Dan till gråten leder han honom till styrka. När Dan sitter 

med ansiktet i händerna och gråter går Gibbon fram och placerar hans fötter på golvet och 

uppmanar honom att gå. Efter ett misslyckat försök klarar Dan av att ställa sig upp och hans 

framgång illustreras av en komisk rutin med sång och dans mellan de båda männen. I stället 

för att bli svagare av sin gråt gör Dan alltså ett enormt framsteg i sin kamp mot sjukdomen 

och framstår som starkare än innan. Den glädje som de båda männen uppvisar markerar ett 

firande av Dans framsteg mot att återta sin självständighet och hälsa, och en återkomst till 

den hegemoniska maskuliniteten. 

The Wrestler 

Kropp, klass och pengar 
En wrestler personifierar en konflikt mellan den hegemoniska maskuliniteten och praktik-

erna som han använder för att få en exemplarisk kropp; Randy solar i solarium, blonderar 

håret och vaxar kroppen. Den framgångsrika wrestlern kan ses uppfylla många av den 

hegemoniska maskulinitetens krav, men Randys chef på livsmedelsaffären sammanfattar det 

väl när han frågar ”What’s the matter? Did they raise the price on tights?” när Randy ber om 

att få fler skift. Den aktiva heterosexualiteten komprometteras av de tillhörande kraven på 

utseende som hör till Randys yrkesval, krav som uppfylls genom praktiker som generellt sett 

inte hör till en heterosexuell maskulinitet. Randys kropp skapar dessutom grundkonflikten i 

filmen när den sviker honom. Efter tjugo år har den tagit så mycket stryk att han inte kan 

fortsätta, och han tvingas ta fler skift på sitt extrajobb för att ha råd att överleva. Plötsligt 

har Randy varken karriär, atletisk kropp, oberoende eller virilitet. Hans aktiva 

heterosexualitet är redan ifrågasatt i och med hans bakgrund inom wrestlingen, och i 

förhållande till den hegemoniska maskuliniteten uppfyller han nu bara vithet och stundvis 

självtillit.  

Randy tillhör den lägre arbetarklassen och behovet av pengar är en drivande faktor genom 

filmen. Randy rör sig i en ond cirkel mellan detta krav och motståndet från sin kropp. Han 

tvingas sova i bilen för att hyresvärden har satt hänglås på hans husvagn, eftersom Randy 

inte har betalat hyran. Det faktum att han återgår till wrestlingen trots den uppenbara faran 

för sitt liv motiveras delvis av hans behov av pengar, och vi får härmed en problematik som 
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överhuvudtaget inte figurerat i någon av de andra filmerna – i vilken utsträckning pengar, 

och i synnerhet avsaknaden av dem, kan kontrollera en människas livsöde och göra henne 

maktlös. 

På filmaffishen till The Wrestler står det ”Witness the resurrection of Mickey Rourke[…]”.21 

Att man talar om en återuppståndelse avslöjar att Mickey Rourkes karriär inte har varit helt 

framgångsrik de senaste åren, och tillsammans med det faktum att han boxats och i 

samband med detta förstört sitt ansikte blir han ett förståeligt val som Randy. Båda två har 

genom utförandet av sport förstört sin kropp på något sätt och stött på motstånd inom sin 

karriär på grund av detta. Rourke har också uttalat sig om sin ensamhet: “I sort of self-

destructed and everything came out about fourteen years ago or so ... the wife had left, the 

career was over, the money was not an ounce.”22 I enlighet med vad Fiske säger om skåde-

spelarens privata likheter med karaktären är det tydligt att Rourkes personliga liv har 

bidragit till att just han har blivit vald att spela huvudrollen, precis som Mel Gibson i Ransom 

och Robert Downey Junior i The Singing Detective. 

Gråten 
Randy gråter över sin förlust. Dels sin förlust av sin dotter, men också över förlusten av sin 

hälsa och sitt liv: ”I’m an old, broken down piece of meat, and I’m alone”. Det är hans eget 

fel, hans val av yrke har kroppsligen och finansiellt reducerat honom till det han är idag, och 

hans val att lämna Stephanie har resulterat i att de två inte har någon relation. Han gråter 

utlämnande inför henne, och vädjar om att hon inte ska hata honom. Hennes reaktion på 

hans gråt är återhållsam, hon gör ingen ansats till att trösta honom, eller försäkra honom om 

att hon finns där. Hon nickar förstulet när han frågar om det är okej, och låter honom hålla 

hennes hand, men i övrigt håller hon sig på avstånd under scenen. Först i nästa scen ser vi 

hur hon går ikapp honom och lägger armen i hans. Detta gör hon efter gråtens slut. 

Det faktum att Stephanie inte bekräftar Randy när han väl gråter leder till att hans gråt gör 

honom svagare, inte starkare. Det finns ett avstånd dem emellan, och även om hennes 

motvilja förändras till medlidande när han börjar gråta krymper inte avståndet, utan Randy 

är fortfarande ensam. Han pratar om hur patetisk och sorglig han är, och Stephanie 

bekräftar detta genom att inte trösta honom. 

                                                           
21 http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Wrestler_poster.jpg, WikiPedia, 2010-12-22 
22 ”Mickey Rourke: My Dogs Saved My Life”, David Caplan, People, http://www.peoplestylewatch.com/people/ 
stylewatch/redcarpet/2009/article/0,,20249180_20259536,00.html, 2010-12-22 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Wrestler_poster.jpg
http://www.peoplestylewatch.com/people/
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Jämförelser 
I detta kapitel kommer jag att diskutera svar på min tredje och sista frågeställning: ”Finns det 

några likheter och olikheter i hur manlig gråt representeras i filmerna, och varför?”. Kapitlet 

är uppdelat i underrubrikerna Kropparna och Gråten. 

Kropparna 
De tre scenerna förhåller sig till den maskulina kroppen på olika sätt. I Ransom, som kan 

sägas återge det enda ”lyckade” exemplet på hegemonisk maskulinitet med Tom Cullen, 

återfinns inga kroppsliga hinder. Han är en man i sina bästa år, vältränad och stark. Tom 

Cullen kan jaga kidnappare uppför branta backar utan att bli andfådd och den enda gången 

hans kropp sviker är när han i sorg faller på knä på balkongen. Ögonblicket förstärks av 

musiken och då vi vet att hans kropp är stark blir fallet än mer symboliskt. Att en man med 

sådan styrka faller visar på tyngden av hans sorger, och den medföljande gråten kan inte 

annat än accepteras. 

I de båda andra filmerna ges kroppen och förhållandet till den en mycket större roll. Både 

Dan i The Singing Detective och Randy i The Wrestler är i olika form fångar i sin kropp. Dans 

sjukdom hindrar honom från att kunna ta hand om sig själv och han lever beroende av 

sjukvårdare. Randy har gjort ett yrkesval som snävat in hans livssituation, begränsat hans 

karriärmöjligheter och finansiella frihet. Detta val har i förlängningen även förstört hans 

kropp, som sviker honom och gör det omöjligt för honom att fortsätta göra det han lever för. 

Både Dans och Randys livssituation och svårigheter att handskas med denna finner sitt 

ursprung i kroppen. När deras kropp sviker dem fallerar hela deras maskulinitet. Randy har 

byggt hela sin livsstil kring sin kropp och sitt användande av den som ett verktyg, och Dans 

oförmåga att ta hand om sig själv gör honom bitter, olycklig och defensiv.  

I Masculinities nämner Connell hur forskning har gjorts för att undersöka vad som händer 

med maskuliniteten vid fysiskt handikapp från skada eller sjukdom (1995:54f), och det finns 

tre förhållningssätt. Det första är att fortsätta sträva efter hegemonisk maskulinitet och 

genom extra hårt arbete överkomma sina fysiska hinder. Det andra handlar om att 

omformulera vad maskulinitet är och göra det tillgängligt utifrån de nya omständigheterna, 

det vill säga att fortfarande sträva efter någon slags motsvarighet till hegemonisk 

maskulinitet, men en som har blivit anpassad till individens kapacitet. Det tredje alternativet 

går ut på att gå emot det hegemoniska idealet genom att kritisera det.  
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Randy försöker först med det andra tillvägagångssättet: Han försöker leva sitt liv efter de nya 

spelreglerna, tjäna pengar och överleva utan wrestlingen, och skapa kontroll och själv-

ständighet utifrån sitt livs nya, begränsade omständigheter. När detta inte går enligt 

planerna kastar han sig in i en dödsdömd kamp för att göra det hans kropp inte längre klarar 

av, i enlighet med det förstnämnda tillvägagångssättet. Han återgår till träningen och under 

filmens sista scen ser vi hur han med (antydd) dödlig utgång kämpar för att prestera en 

wrestlingmatch lik de han tidigare kunnat åstadkomma. 

Dan däremot faller inte under någon av de tre kategorierna. Han är motvilligt inställd till att 

acceptera sin situation som beroende och alienerar hela sin omgivning. Han söker ingen 

lösning på sitt problem, utan avskärmar sig och vägrar ta emot hjälp. Han arbetar alltså 

varken extra hårt med att överkomma sitt kroppsliga motstånd, finner sig inte i sin situation 

och omskapar heller inte sin maskulinitet. Först efter påtryckningar från doktor Gibbon inser 

han att han måste ta tag i sitt förflutna, och med Gibbons hjälp återhämtar han sig successivt 

från sin åkomma. Hans process innefattar alltså inte en oerhörd fysisk eller psykisk 

ansträngning så som Randys, utan snarare ett motvilligt accepterande av situationen. Och 

genom en ökad självinsikt och självtillit återfår han kontrollen över sin kropp och närmar sig 

den eftersträvansvärda hegemoniska maskuliniteten.  

Gråten 
Bland de tre männen finns det en stor likhet i gråtens form. Mitt urval gjorde naturligtvis att 

de formmässigt såg likadana ut; tydliga tårar och inför en annan person, men efter närmare 

studie av de intratextuella sammanhangen går det att se alla tre mäns gråt som själv-

centrerad. De gråter (delvis) över sina egna misstag, de val de själva gjort som sedan lett till 

katastrofala resultat. I två av scenerna är ett misslyckande i faderskapet även centralt. 

Skillnaderna finns i det resultat och det bemötande gråten ger. I Ransom och The Singing 

Detective leder gråten till ökad styrka för mannen. Tom blir bekräftad av sin fru, som ser 

hans gråt och stödjer honom. Det finns inget fördömande hos Kate när hon ser sin man falla 

samman på balkongen, utan hon accepterar hans tårar utan att ifrågasätta hans 

maskulinitet. Det faktum att hon tidigare fördömde hans faderliga förmåga glöms också 

bort. Inte heller doktor Gibbon låter Dans tårar förändra synen på honom, utan uppmuntrar 

tyst hans gråt och vägleder honom sedan till den kroppsliga framgång det medför att gå. I 

båda fallen leder gråten till en förstärkning av den manliga individen: Tom återfår sin frus 
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stöd, blir förvissad om hennes lojalitet och kan sedan återgå till kampen mot sin fiende, och 

Dan växer som människa då han bearbetat delar av sitt förflutna och till följd av detta kan gå 

igen. 

Annat är det för Randy, som gråter inför sin avståndstagande dotter. Hans gråt över sitt 

bortkastade liv, brutna kropp och förstörda relation till Stephanie frammanar ingen 

uppmuntran och inget stöd från henne. Hennes känslouttryck går från distanserad till 

medlidsam, men inte längre. Randys maskulinitet försvagas följaktligen av gråten. En 

förklaring till denna skillnad mellan Randys gråt och Tom och Dans gråt är att både Tom och 

Dan gråter ”ensamma”, även fast de gråter inför någon. Tom går ut på balkongen och 

avlägsnar sig därför symboliskt från Kate och FBI-agenterna, även om det finns glasfönster 

mellan dem. Kate följer efter honom, det är alltså inte Tom som har sökt hennes 

uppmärksamhet eller tröst. Även Dan markerar sitt avstånd från doktor Gibbon genom att 

sitta vänd åt ett annat håll, och enbart vid ett tillfälle under scenen fram till gråtens slut 

snegla åt hans håll. Genom att inte titta på doktor Gibbon så skapar Dan ett avstånd dem 

emellan, och uppnår därigenom en viss ensamhet i sin gråt. Randy däremot sitter nära sin 

dotter, ansikte mot ansikte och formligen ber om hennes förlåtelse. Han gråter öppet inför 

henne, till henne, och tar hennes hand. Han säger orden ”I just don’t want you to hate me. 

’kay?” och kräver därigenom en aktiv respons från Stephanie och hon nickar, men mer 

uppmuntran än så får han inte. Först i scenen efter, när Randy och Stephanie går därifrån 

springer hon ikapp honom och lägger armen om hans – det vill säga först när han inte 

uttryckligen ber om hennes stöd erbjuder hon den. 

Toms och Dans gråt kan alltså sägas uppfylla den hegemoniska maskulinitetens krav på 

självständighet. Att gråta är inget som i sig försvagar en man (förutsatt att orsakerna är 

”goda” nog), så länge han gör det ensam. Men att be om tröst eller stöd rimmar illa med det 

maskulina idealet, och det leder till en försvagning av honom. 

Sammanfattning 
Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka manlig gråt på film. Jag har undersökt 

hur manlig gråt framställs och hur maskuliniteten påverkas av manlig gråt. Det jag har 

kommit fram till är att det finns en skillnad mellan de olika genrerna när det gäller vilket 

fokus som läggs på mannens gråt. I den första filmen, Ransom, som är en thriller, ges inte 
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gråten samma okompromissade uppmärksamhet som den får i de övriga två – komedin och 

dramat. 

Orsakerna till mannens gråt är snarlika i alla tre filmer; det handlar delvis om personligt 

misslyckande och det finns en viss självcentrering i alla tre mäns gråt. Skillnaden ligger i den 

effekt gråten har på maskuliniteten; för två av de tre männen leder gråten till att 

maskuliniteten stärks, inte försvagas. Tom Mullen i Ransom, som redan uppfyller samtliga av 

den hegemoniska maskulinitetens krav, och Dan Dark i The Singing Detective, som främst 

hindras av sin kroppsliga oförmåga, blir båda starkare av sin gråt. Randy däremot, i The 

Wrestler, som har svårigheter att uppfylla flera av den hegemoniska maskulinitetens krav, 

försvagas ytterligare av sin gråt. 

Slutsatsen som jag drar av mitt material är att manlig gråt inte nödvändigtvis påverkar 

maskuliniteten negativt, förutsatt att maskuliniteten i fråga från början är stark ur ett 

hegemoniskt perspektiv. Gråts det av ”rätt” anledningar och dessutom på ”rätt sätt” (enskilt, 

utan att be om tröst) leder gråten till en förstärkning av maskuliniteten. Uppfyller mannen 

däremot inte tillräckligt många av den hegemoniska maskulinitetens krav, eller gråter öppet 

och krävande inför någon, leder det till en försvagning av honom. 

Och även om gråten inte behöver ha en direkt negativ effekt på maskulinitet går det ändå att 

se det som ett positivt framsteg mot ett förändrat maskulinitetsideal. Det faktum att gråt 

som företeelse får finnas inom ramarna för en ”lyckad” maskulinitet ruckar, om än bara lite, 

på idealet, och låter lite ”känslosamhet” få existera. Under de rätta förutsättningarna, 

givetvis. 
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