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Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av maskulinitet konstrueras i två 

utvalda episoder ur situationskomediserien Two and a Half Men. Uppsatsen ämnar undersöka 

hur de tre manliga huvudkaraktärernas maskuliniteter ser ut och hur de skiljer sig åt samt 

vilket specifikt maskulinitetsideal som framhävs tydligast i serien. Uppsatsen ska granska 

vilken eventuell betydelse de två vuxna männen har för hur pojken formar sin manlighet.  

 

Undersökningen ska utföras enligt en metod för analys hämtad ifrån boken How to Study 

Television av Keith Selby och Ron Cowdery, med inriktning på narrativ då denna metod är 

framtagen för att applicera på television. Uppsatsens teoretiska ram omfattar teorier och 

begrepp som rör maskulinitet och därmed är relevanta för analysen. Dessa är uppdelade i två 

motpoler; det traditionella maskulinitetsidealet dit Raewyn Connells teori om den 

hegemoniska maskuliniteten och begreppen vänskap och homosocialitet tillhör, respektive det 

moderna maskulinitetsidealet med postfeminismen och begreppen genuskris och konvergens i 

spetsen. 

 

Den utförda analysen visar hur de tre manliga huvudkaraktärernas maskuliniteter framställs 

genom narrativets övergripande mönster i de två analyserade episoderna. I den första 

analyserade episoden ges de två karaktärerna Charlie och Alan varsin maskulin roll. Charlie 

lever efter den traditionella maskulina rollen och belönas av det medan Alan agerar efter den 

modernare med beskymmer som följd. Pojken Jake anser den traditionella maskulina rollen 

som den häftigare av de två vilket visar på dess dominans i episoden.  

 

Deras roller flyter dock samman något vilket blir extra tydligt i den andra analyserade 

episoden där det övergripande mönstret är kvinnors kontroll över män. De båda vuxna 

huvudkaraktärernas maskulina roller är i inledningen samma som i den första analyserade 

episoden men ifrågasätts och konvergerar i den andra. Den avgörande bakomliggande faktorn 

är kvinnans stärkta position. Deras maskulina roller blir flytande och varierar sig och 

tendenserna pekar på att de båda agerar mer modernt och försöker hitta sin plats som män. 

Idealen flyter alltså ihop likt den konvergerande samtida populärkulturen. 

 

Nyckelord: Two and a Half Men, situationskomedi, television, populärkultur, maskulinitet, 

konvergens, hegemoni, homosocialitet, genuskris. 
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1. INLEDNING 

Under lång tid har studier om maskulinitet i television lyst med sin frånvaro. Genus-studier 

har de senaste årtiondena mer eller mindre varit förknippade med studier om kvinnor och 

femininitet (Feasey 2008: 1). På senare tid har emellertid maskulinitet blivit ett allt hetare 

samtalsämne, det har även uppmärksammats mer och mer i medierna. Frågor som ”Vad står 

egentligen maskulinitet för?” och ”Vad är egentligen manligt idag?” är centrala i den 

populärkulturella debatten. Det finns bland annat otaliga bloggar- vilket jag anser är ett en av 

de populärkulturella fenomenen -som behandlar ämnet. Psykologidoktoranden 

(psykologidoktoranden.blogspot.com) och manrorelsen (manrorelsen.blogspot.com) är bara 

två exempel. Den äldre traditionella maskulina föreställningen där mannen ses som den 

macho-aktiga, maktfulla, starka, framgångsrika, heterosexuella mannen ifrågasätts allt oftare. 

likt i Diana Johannes artikel (www.sourze.se) Trots det lever den fortfarande kvar.  

 

En modernare tappning växer dock fram i form av en mer komplex bild av maskulinitet som 

är svår att definiera. Maskulinitet ses idag inte som ett standardiserat objekt utan snarare i sin 

pluralform som ett fenomen, ett subjekt i förändring (Feasey 2008: 2). Detta i samband med 

att det allt oftare målas upp inom vad som kan tänkas höra till västerländsk populärkultur. 

Man kan rent av säga att maskulinitet konvergerar (flyter samman) vilket ligger i hand med 

hur Jenkins förklarar dagens populärkultur. Han menar att ägarkoncentrationen av 

kommersiella massmedier ökar vilket leder till färre styrande mediekonglomerat som 

massproducerar media (Jenkins 2008). Detta kan skönjas i televisionens värld och specifikt i 

situationskomediserierna där kärnan i stort sett är att karaktärerna oftast befinner sig i samma 

situation program efter program (Feasey 2008: 20), vilket är något som går hem till fullo hos 

publiken och får den att skratta (Selby och Cowdery 1995: 96). Gällande maskulinitet inom 

televisonen har jag lagt på minnet hur det ofta skämtas hej vildt när till exempel 

homosexualitet kommer på tal. På samma sätt märker jag hur männen, efter att ha visat minsta 

tillstymmelse till känslor, effektivt ser till att skämta bort det. Med detta i åtanke kommer 

denna uppsats att kvalitativt studera hur fenomenet maskulinitet ter sig specifikt i TV-serien 

Two and a Half Men.  

 

Two and a Half Men är en omåttligt populär serie både i Amerika och i Sverige och har så 

varit enda sedan den började sändas 2003. Under sändningssäsongen 2009-10 kom 

tittarsiffrorna i Amerika upp i knappa 15 miljoner i snitt vilket visar på en enorm popularitet 
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(tvbythenumbers.zap2it.com). Serien är således betydelsefull för många och de flesta känner 

till den. Allt fokus på Charlie Sheen i media för närvarande hjälper ytterligare till att 

uppmärksamma serien. Two and a Half Men lämpar sig bra när det gäller att studera 

maskulinitet då det handlar om tre manliga karaktärers liv, två vuxna män (bröder) och en son 

till den ena av dem som lever tillsammans. Intressant är därför att undersöka hur deras 

maskuliniteter kommer till uttryck. 

 

2. SYFTE  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur framställningen av maskulinitet ser ut i den 

specifika situationskomediserien Two and a Half Men. Uppsatsen ämnar undersöka hur de tre 

huvudkaraktärerna förhåller sig till den traditionella respektive moderna maskuliniteten. 

Vilken betydelse de två vuxna männen har för hur sonen formar sin manlighet är också något 

som ska undersökas. Uppsatsen ska även ta reda på vilket specifikt maskulinitetsideal som 

framhävs tydligast. 

 

3. FRÅGESTÄLLNING  

o På vilket sätt framställs de tre manliga huvudkaraktärerna enligt det traditionella 

respektive moderna maskulinitetsidealet i serien Two and a Half Men? 

o Vilket maskulinitetsideal tenderar att dominera?  

o Hur förhåller sig den yngre karaktären till de två vuxna karaktärernas maskulina uttryck? 

 

4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Materialet uppsatsen ska undersöka är den amerikanska TV-situationskomediserien Two and 

a Half Men. Det finns hela åtta säsonger av Two and a Half Men som inkluderar 24 episoder 

vardera (förutom säsong 5, 7 och 8 som innehåller 19, 22 respektive 16 episoder) där alla 

ligger på drygt 20 minuter. Jag har själv sett flertalet episoder av serien otaliga gånger under 

min egen fritid. Inför uppsatsen har jag för utom detta mer koncentrat följt den första- och den 

andra säsongen vilket resulterar i en bra grundkunskap om serien.  

 

Åtta säsonger är producerade, med andra ord finns en hel del empiriskt material att tillgå. Bäst 

vore självklart en studie som inkluderar minst en hel säsong men på grund av orsaker som 

tids- och plastbrist måste därför mycket material sållas bort. Det ska även påpekas att detta är 

en kvalitativ studie vilket förutsätter ett mindre material för närmare analys som man sedan 
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vidare generaliserar. Viktiga begrepp gällande konstruktionen av maskulinitetsidealen är 

etnicitet och klass men dessa kommer jag bortse från i denna studie då relevansen inte är 

tillräcklig i Two and a Half Men. Följaktligen har jag valt ut två episoder som lämplig 

avgränsning då det känns rimligt för uppsatsens omfattning. Dessa episoder analyseras 

således mer djupgående i form av en narrativ analysmetod där några sekvenser väljs ut och 

studeras mer noggrant. En utförligare beskrivning av analysen går att finna under rubriken 

Metod.  

 

Urvalet är gjort på så sätt att jag plockat ut två episoder som specifikt fallit inom ramarna för 

denna studie. De ena episoden är tagen från den första säsongen, närmare bestämt den allra 

första episoden. Den andra episoden är den andra säsongens tjugonde. Jag valde att plocka 

ifrån de första säsongerna för att dessa brukar sätta prägeln för en serie över längre tid då man 

ofta kännetecknar en serie främst från de inledande säsongerna. Vad som ytterligare gör de 

utvalda episoderna relevanta är att episoderna innehåller konflikter vilket tydligare framhäver 

olika maskulina ideal. 

 

5. BAKGRUND 

I denna del ges först en genomgång av situationskomedin som genre, dess budskap och hur 

den kopplas samman med populärkultur och den narrativa showen. En inblick ges även i hur 

dess fomat ser ut och hur det påverkas av kommersialismen och dagens hårda konkurrens. 

Därefter följer en kort historisk redogörelse. Detta görs för att placera situationskomedin i 

populärkulturens konvergerande värld. En översiktlig beskrivning av serien Two and a Half 

Men tar sedan vid följd av en kort presentation av de huvudkaraktärer som är relevanta för 

studien. Slutligen beskrivs de två utvalda episoderna kort. Syftet är att kontextualisera serien 

och visa på att maskulinitet har en stor roll att spela. 

 

5.1.  Situationskomedi 

Sitcom (kort för situationskomedi) är en gammal och omåttligt populär genre. Manlighet 

kontra kvinnlighet står ofta i centrum där konkreta exempel är Sex and the City och According 

to Jim. Detta gör genren värdefull i denna uppsats. Rebecca Feasey beskriver i Masculinity 

and Popular Television genren som en klassisk humoristisk narrativ show med återkommande 

karaktärer, en upprepande inramning och en variation av samma intrig om och om igen. 

Fokus på humor sammanvävs ofta med överdrivna återspeglingar av relationer i vardagslivet. 
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Familjen har en stor del i detta med tanke på att de flesta kan känna igen sig, och skratta åt 

familjerelationerna (2008: 20).  

 

Steve Neale och Frank Krutnik är inne på samma linje i sin beskrivning av genren i Popular 

Film and Television Comedy där sitcom bäst beskrivs som en kort narrativ komediserie, 

vanligvis mellan 24 och 30 minuter lång, med regelbundna karaktärer och omgivningar (1990: 

233). Episodiska serier- sitcom inkluderat -är i och med följetongen en form av repeterbar 

berättelse vilket passar väl in i etermediernas ambitioner att behålla en regelbunden publik i 

vinstsyfte (Ibid.: 233). Ett högt åskådarantal är alltså avgörande för en sitcoms överlevnad. 

Utan tittare läggs serier ofta ned redan efter en säsong eller ibland till och med tidigare som 

följd av den rådande konkurensen. På så sätt är det förklarligt varför genren förändrats relativt 

lite, det vore dumt att ändra på ett fungerande system.  

 

Detta är samtidigt ett exempel på hur etermedierna producerar vad konsumenterna vill ha för 

att generera i vinst i konvergenskulturen (Jenkins 2008: 69-70). David Marc menar på 

liknande sätt att sitcomen är en sammansmältning av det kommersiella och det konstnärliga 

just för att den måste lyckas för att inte upphöra. Något som exemplifierar detta är det pålagda 

skrattet som ofta hörs i bakgrunden (1997: 11).  

 

5.1.1.  Historia och ursprung 

Man får enligt Rebecca Feasey gå tillbaka till amerikansk radio på 1920-talet för att hitta de 

första intentionerna till en situationskomedi. Dessa stod sig populära hos de amerikanska 

invånarna över 1930- fram till 1950-talet då televisionen tog över. Med televisionens intåg 

bosatte sig själva uttrycket sitcom på allvar. 1950-talets sitcoms som The Goldbergs 

fokuserade på presentationen av storstads, etniska- och arbetarklassfamiljers ordinära liv i 

Amerika. På 1960-talet riktades fokus mot det gifta livet i medelklass-förorterna. Trots att 

denna inriktning stod sig under hela 1960-talet modifierades ävan formatet något och fokus 

flyttades mot den ensamstående faderns haltande försök till att uppfostra sina barn (2008: 21). 

Gemensam term för alla tidsåldrar är familjen i olika befattningar. På 1970-talet tillkom serier 

som All in the Family innehållandes samtida sociala problem, beskymmer och tabubelagda 

ämnen som skilsmässa, alkolism och våldtäkt. Den liberala feminismen trädde också fram i 

till exempel The Mary Tyler Moore Show med fokus på en professionell, ensamstående 

kvinna (Ibid.: 21). David Marc lägger till bland annat rasrepresentationen och det sexuella och 
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fastslår också ett skifte bort från patriarkatet mot kvinnans moraliska överlägsenhet (1997: 

191).  

 

Framåt 1980-talet framkom den dysfunktionella, oansvariga familjen visad i Married... with 

Children (Feasey 2008: 22). Det började drivas med 1950-talets sitcoms (Marc 1997: 191-

192). Detta fortsatte in på 1990-talet fram till dagens samtid där satiren är vanligt 

förekommande. Vänskapen som beteckning för familjen växte dessutom fram, där serien 

Friends träffsäkert passar in. Även Gaycom är något som fått fotfäste på senare år (Feasey 

2008: 22). Med denna nedkortade historik framför sig är det slående hur sitcomen modifierats 

under sin samtid utan att förändras allt för mycket. 

 

5.2.  Two and a Half Men 

Den amerikanska TV-serien Two and a Half Men som bekant tillhör genren situationskomedi 

sändes i Amerika mellan september 2003 till februari 2011 där serien gjort ett uppehåll i den 

åttonde säsongen. Hela 39 Emmy Awards-nomineringar varav fem vunna är i högsta grad 

imponerande. Utöver det har serien två gånger nominerats till Golden Globe. 

(www.imdb.com)  

 

Two and a Half Men handlar om två bröder och en son som bor tillsammans i ett stort lyxigt 

strandhus. Den ena brodern Charlie lever ett ungkarlsliv bestående av kvinnor och alkohol. 

Detta liv vars Charlie’s bror Alan hans son Jake ständigt kommer i vägen för. Däremot 

använder sig Charlie ofta av dessa två för sin egen vinning. Konflikten i denna sitcom bygger 

på de två brödernas olika livsstilar där deras maskulinitet spelar en stor roll när det kommer 

till vänskap, kärlek och andra vardagliga relationer (www.imdb.com). Skaparna av Two and a 

Half Men kommenterar på baksidan av den första säsongens DVD-upplaga att de ville 

utveckla en show om män: "Vi var ute efter att göra något som var lite mer fokuserat på 

manlighet, som reflekterade lite mer över våra erfarenheter som män... Män brottas ofta med 

vad det är att vara en man." Det råder med andra ord ingen tvekan om att manlighet är i fokus. 

 

Selby och Cowdery, författarna till vars bok jag hämtat min metod ifrån, klassificerar sitcoms 

genom att titta på relationen mellan karaktärerna. Deras tre typer är: 

Character interplay sitcom, Solo performance sitcom och Ensemble sitcom. Den första typen 

grundar sig på två karaktärers samspel med exemplet Steptoe & Son. I den andra innehar en 
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karaktär högre status och en större roll likt Fawlty Towers. Den tredje utmärker sig i att de 

flesta karaktärerna har en viktig roll att spela. Serier som uppkom i vänskapseran med 

praktexemplet Friends kategoriserar sig här (1995:120).  

 

Two and a Half Men är uppbyggt kring brödernas samspel mot varandra och därför lämpar sig 

den bäst som en Character interplay sitcom. Brödernas konversationer och argumenteringar 

är i mitt tycke vad som knyter ihop det hela. I serien används mycket sarkastisk humor (satir) 

vilket är en populär typ av situationskomedi. Därmed gör det serien generaliserbar då den kan 

sättas i en kontext dit många övriga hör till. Exempel på dessa är; Seinfeld, Friends, 

According to Jim, Cougar Town, Spin City. 

 

5.2.1.  Huvudkaraktärer 

o Charlie Harper (Charlie Sheen) är den rike, kvinnnotjusande ungkarlen och livsnjutaren 

full av självförtroende som jobbar med att skriva jinglar vilket han gör framgångsrikt. 

Han gillar att trycka ner sin bror Alan som han ändå älskar, även om han inte erkänner 

det så ofta och har problem med att vara känslosam. Han fungerar även som alternativ 

fader till Jake då han lär sin brorson de förbjudna, tuffa saker som Alan som förälder 

försöker hålla honom borta ifrån. 

  

o Alan Harper (Jon Cryer) arbetar som kiropraktor och är sin brors motsats. Han har hjärtat 

på rätta stället, är mer känslosam och har ett renare samvete är sin bror. Vid seriens start 

är han mitt i en skilsmässa och präglas ständigt av otur och olycka vilket han ofta blir 

retad för i hushållet. 

 

o Jake Harper (Angus T. Jones) är Alan’s late son som gillar att äta, slarvar med läxor och 

hellre spelar TV-spel eller spelar på sin gitarr. Jake saknar intelligens men trots det häver 

han ibland ur sig häpnadsväckande smarta kommentarer. Han är ofta stöddig och olydig 

mot de vuxna men älskar de båda ändå om än på olika sätt. Alan för att det är hans far 

och Charlie för att han är den häftiga farbrodern. 

 

5.2.2.  Analyserad episod: ”Pilot”  

Den första utvalda episoden som ska analyseras är pilotavsnittet från den första säsongen av 

Two and a Half Men. Längden på episoden är dryga 20 minuter och samtliga tre utvalda 
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karaktärer medverkar. En efter en visas de i den omgivning de kommer kännetecknas för 

under resten av serien. I inledningen är Charlie med en kvinna i sovrummet då Alan ringer 

och berättar att hans fru kastat ut honom. Alan dyker upp vid huset och saboterar sin brors 

kväll, därefter startar de en konversation. I denna konversation får man närmare lära känna 

bröderna. Jake kommer senare in i bilden och går direkt Charlie på nerverna. I stort sett hela 

episoden utspelar sig i huset med undantag från besök i affären och på en restaurang. För 

Charlie handlar avsnittet om att hantera sina nyinflyttade gäster, Alan tar itu med 

äktenskapsproblemen medan Jake fungerar som Charlie’s sidekick för att locka till sig 

kvinnor. 

 

5.2.3.  Analyserad episod: “I Always Wanted a Shaved Monkey” 

Den andra utvalda episoden- liksom alla andra varar i drygt 20 minuter -som ska analyseras är 

I Always Wanted a Shaved Monkey. De tre karaktärerna återfinns givetvis också i denna 

tjugonde episod från den andra säsongen. Alan är vid det här laget skild och inte nog med att 

hans exfru Judith tvingar honom att betala för deras gemensamma sons aktiviteter så har han 

fortfarande besvär med att ge sig ut på marknaden och dejta nya kvinnor. Charlie lever sitt 

ungkarlsliv som vanligt även om han i detta avsnitt inte är med en kvinna. Jake har bott hos 

sin mor och anländer i början av avsnittet. Under inledningen inleder bröderna en hemmakväll 

utan varsin dejt. En av deras få gemensamma nämnare, deras förakt mot modern, leder till en 

dispyt som varar under hela episoden. Därför låter de grannen och tillika Charlie’s ”stalker” 

Rose agera rådgivare åt de båda som om de vore ett par. Hela avsnittet utspelar sig hemma i 

huset. 

 

6. TIDIGARE FORSKNING 

Det finns forskning om television och specifikt genren sitcom så det räcker och blir över. 

Forskningen är i huvudsak amerikansk och med inslag av brittiska bidrag. Söker man efter 

forskning om maskulinitet sjunker dock antalet drastiskt. The sitcom reader (2005) är en bok 

där tre kapitel ägnas åt genus och hur genren sitcom konstruerat det manliga/maskulina och 

det kvinnliga/feminina. Boken tittar även på hur sitcoms både utmanar och förstärker 

hegemonin inom genus historiskt och i den samtida kulturen. Fokus tenderar dock att ligga på 

det feminina framför det maskulina då två av kapitlen i tur och ordning behandlar I Love Lucy 

och Sex and the City. 
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Rebecca Feasey presenterar i sin bok Masculinity and Popular Television (2008) olika 

variationer av maskulinitet med män som vänner, fädrar, hjältar och skurkar. Varje kapitel 

introducerar maskulinitet i en särskild genre. I det tredje kapitlet behandlas genren sitcom 

med en skildring av mannen både i hetero- och homosexuell sitcom då författaren antyder att 

representationen av manlig vänskap, homosocialitet och homosexualitet är minst lika 

betydande som de utmärkande heterosexuella relationerna.  

 

Det existerar tidigare uppsatser om de flesta situationskomedier med massvis av olika 

tänkbara ämnen som utgångspunkt. Jag valde att söka efter uppsatser eller liknande 

opublicerade avhandlingar som behandlade Two and a Half Men eller liknande sitcoms med 

antingen genus i fokus eller med en narrativ analys som metod. En masteruppsats från 

universitetet i Bergen som använder sig mycket väl av en narrativ analys är Narration i 

situationskomedin Everybody Loves Raymond (2008) av Studentnr: 166811 vars syfte inte har 

med maskulinitet att göra utan är att undersöka hur den populära TV-serien konstruerats för 

att locka och hålla kvar en publik. 

 

Den specifika narrativa analysen jag tänkt använda mig av har tidigare Cecilia Samuelsson 

nyttjat väl i sin C-uppsats Vem är hon? – En undersökning av identitetskonstruktioner i TV-

serien Sex and the City (2010) från Stockholms Universitet – Institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation. Även om fokus mer ligger på andra begrepp som exempelvis 

kvinnors identitet visar resultatet att denna metod går att applicera på TV-serier med 

framgång. Malvina Britts har i sin tur letat efter Sex and the City’s motsats i sin 

kandidatuppsats Sex and the City för män? – En kvalitativ studie om manligheter i förändring 

(2007) från Lunds Universitet. Hon undersöker- i princip vad jag ämnar göra -

representationen av manlighet. Detta med TV-serien Entourage som underlag. Slutsatsen 

visar att det inte går att hitta en rak och klar bild av en maskulinitet som präglas av motsägelse 

i en form av kris. Följande är något jag ställer mig bakom och på ett liknande sätt dels hoppas 

komma fram till. 

 

I mitt sökande har jag hittat två analyser av Two and a Half Men. Författarna Mattias 

Anderson & Simon Bjerkhaugs vidrör främst den hegemoniska manligheten som 

genusperspektiv i kandidatuppsatsen Status i sitcoms – En klass- och genusanalys av Two and 

a Half Men och The new Adventures of Old Christine (2010) från Linköpings universitet. 



 

13 

 

Detta gör den aningen ohållbar för mig då jag anser att det finns flera sidor av maskulinitet 

precis som Malvina Britts visar i sin uppsats. I What it is to be a Man: A Narrative Analysis of 

Masculinity in Two and a Half Men (2009) av Elizabeth Hatfield- presenterat vid det årliga 

mötet med NCA 95th Annual Convention, Chicago -använder sig även hon en narrativ analys 

för att diskutera maskulinitet i serien. Enligt författaren erbjuder serien en återspegling av den 

nuvarande kulturens perspektiv på manlighet och framför allt en möjlighet att jämföra flera 

maskuliniteter. Analysen resulterade i tre olika narrativa teman för att belysa karaktärernas 

motstridiga versioner av manlighet. Bland annat anser författaren att Charlie’s traditionella 

maskulinitet i serien förstärks som idealet av "vad det innebär att vara en man". Detta genom 

att narrativet konstant belönar Charlie’s uppförande medan Alan som är sin brors motsats hela 

tiden straffas för hederliga stil och därigenom misslyckas vara en man. 

 

Även om avhandlingen är intressant i sig är det för mig att gå aningen överstyr genom att säga 

att serien återspeglar rådande kulturs perspektiv på manlighet. Jag anser att det är viktigt att 

ha i baktanke att serien faktiskt är en satir och i många fall driver med sig själv. Min 

utgångspunkt är snarare att se vilken form av maskulinitet som är vanligast i serien och vad 

som kan tänkas ligga bakom svaret. Min teori gällande maskulinitet i televisionen är att 

gränserna är mer flytande än uppstyltade likt det Elizabeth Hatfield redovisar- trots de ibland 

väldigt skarpa åtskillnaderna -och att detta kan kopplas till den rådande konvergenskulturen vi 

lever i. 

 

7. TEORETISK RAM 

I analysen används teorier som rör maskulinitet. Dessa kan kategoriseras i två motpoler vilka 

är det traditionella maskulinitetsidealet respektive det moderna maskulinitetsidealet. Det 

förstnämnda idealet bygger i korthet på äldre versioner av mannen som maktfull, känslolös, 

aggresiv och dominerande (Plummer 2005: 182). Det sistnämnda idealet består av nyare 

versioner av mannen som konvergerat vilket har mynnat ut i en komplex och mer 

variationsrik maskulinitet (Ibid.: 186-187). Detta tack vare att det traditionella idealet på flera 

sätt utmanats (Ibid.: 188). De underliggande begreppen som kommer att redogöras för är 

hegemonisk maskulinitet, vänskap och homosocialitet samt postfeminism och genuskris. 
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7.1.  Traditionell maskulinitet 

Med traditionell maskulinitet menas i denna uppsats en mer klassisk syn på mansidealet där 

mannen ses som heterosexuell, tävlingsinriktad och känslolös. Han innehar även makten och 

åtskillnaden man och kvinna är skarp. 

 

7.1.1.  Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet är inte en bestämd karaktärsmodell som alltid ser exakt likadan ut, 

däremot beskrivs ofta mannen som hegemonisk maskulin. Raewyn Connell definierar den 

hegemonina maskuliniteten i Masculinities där definitionen innebär den maktfulla, starka, 

framgångsrika, heterosexuella mannen med högt självförtroende där den homosexuella 

mannen utesluts (1995: 76-77). Denna är den hierarkiska bild av mannen som alla män 

tenderar att ställas emot och dömas inför (Feasey: 2-3). Den hegemoniska mannen definieras 

helt utifrån heterosexualitet och homosexuella relationer exkluderas (Plummer 2005: 185).  

 

Connell anger tre huvudmodeller; hegemoni, underordning och delaktighet som hänger 

samman med den hegemoniska maskuliniteten. Med hegemoni menas i denna mening den 

dominerande och vanligt accepterade föreställningen om maskulinitet. Mannen är den 

dominanta medan kvinnan är underordnad (1995 :. 77). En underordning sker också av 

männen i och med dominansen av den heterosexuella- och underordningen av den 

homosexuella, där den senare är placerad i botten av hierarkin. Detta dels på grund av att 

homosexualitet lätt jämställs med femininitet (Ibid:. 78). På så sätt hamnar nördar, töntar, 

morsgrisar, fegisar osv. långt ner i rangordningen då de alla ses ligga farligt nära den feminina 

gränsen. (Ibid:. 79). Swain förtydligar att alla former av maskuliniteter konstrueras i kontrast 

till det feminina. De i botten av hierarkin likställs med femininitet och tenderar att ha mycket 

gemensamt med den feminina sidan (Swain 2005: 221). Delaktighet är det vanligaste 

förbindelsen då majoriteten av männen inte lever upp till kraven helt utan endast drar nytta av 

hegemonin. Man kan till exempel vara den framgångsrika gifta fadern utan att se ner på 

kvinnor (Connell 1995:. 79-80).  

 

7.1.2.  Män och relationer: vänskap och homosocialitet 

Rebecca Feasey diskuterar i boken Masculinity and Popular Television vänskap och 

homosocialitet i sitcoms där mannen skildras i såväl hetero- som homosexuell sitcom. När det 

gäller vänskap tenderar kvinnor att prata mer intimt, känslomässigt med varandra vilket 
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männen gärna utesluter. För att nå en uns av denna intimitet krävs för män aktiviteter som 

fotboll, krogkvällar och arbete. Det är dessa typer av aktiviteter som räknas in under 

homosocialitet då de är så kallade icke-sexuella aktiviteter. Dessa är viktiga för att kunna 

känna kamratskap och samhörighet med andra män (2008: 22). Den bakomliggande orsaken 

är enligt Feasey den hegemoniska hierarkin, vilken står i vägen för män’s uttryckande av 

känslor och manlig vänskap. Det är riskfyllt att visa känslor och sårbarhet genom att öppna 

upp sig för vännerna då det avviker från hierarkin. Därmed flyr män undan intima manliga 

vänskapsrelationer med avsikten att undvika hot mot sin självbild (Ibid.: 23). En annan faktor 

är hur män’s liv ofta organiseras kring relationer män emellan. Tävling och makt kan ses som 

samlingsord för manlig vänskap då de återfinns i de flesta homosocialiteter (Ibid.: 23). I 

televisionen avspeglas dessa faktorer då underhållning begränsar vänskap till just de ytliga 

aktiviteter som myntats, manlig vänskap förblir icke-emotionell. Blir en situation obekväm 

dras ofta ett skämt för att täcka upp. Följaktligen stärks den hegemoniska maskuliniteten 

(Ibid.: 24).  

 

Dock finns tendenser till en genuin vänskap i samtida sitcoms då män mer obehindrat talar om 

karriär, drömmar och problem med varandra, om än på ett humoristiskt vis (Ibid.: 24). Feasey 

pekar på företeelser likt kramar, tillförlitligheter och presenter vilket oftast anses centrala 

inom kvinnlig vänskap (Ibid.: 26). Feasey påstår att även om sitcomen drar nytta av det 

vanliga traditionella sättet att se på manlig vänskap, skildras även en mer modern manlig 

vänskap. Båda dessa parter finns tillgängliga för publiken. Med det i åtanke menar hon att 

man måste medge att sitcomen snarare reflekterat den sociala förändringen än angripit den 

(Ibid.: 30). 

 

7.2.  Modern maskulinitet 

Med modern maskulinitet menas i denna uppsats ett modernare maskulinitetsideal där det är 

svårare att urskilja hur en man förväntas agera. Gränserna är mer flytande, och gentemot det 

feminina mer upplösta.  

 

7.2.1.  Postfeminism och genuskrisen 

Postfeminism kan ses som kritik eller en form av reaktion mot feminismen samt som en slags 

vidareutveckling, eller kanske snarare (re)konstruktion, av andra-vågen feminismen (Boyle 

2005). Denna (re)konstruktion har skapat något av en kvinnlig kris då motsättningar existerar. 
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Postfeminism agerar nämligen på olika sätt. Med hjälp av egenskaperna ovan skapar den 

disptyer mellan kvinnogenerationer samtidigt som den utmanar det traditionella manssidealet. 

Denna dubblering av postfeminismen medför en slags kris. Den motsäger sig själv och brukar 

därmed kallas populärfeminism (Ibid.).  

 

Victor Seidler skriver i sin bok Young Men & Masculinities hur andra-vågen feminismen ofta 

avledde uppmärksamheten från kvinnorna själva och deras känslomässiga problem och gav 

männen skulden. Inte förrän kvinnor började utforska relationsproblemen sins emellan insåg 

de att förklaringen inte alltid var en konsekvens av mannens behandling av kvinnan utan en 

mer komplex sådan. Makt var inte längre något kvinnor alltid saknade. Detta var en del av det 

växande erkännandet av kvinnor som aktiva subjekt snarare än objekt av manlig makt (2006: 

150).  

  

Postfeminism som utmanare av det traditionella maskulinitetsidealet är en underliggande 

faktor till den maskulina krisen. Ett hot mot den hegemoniska maskuliniteten är kvinnans 

ökande makt och inflytande i samhället. Genom förändringen av synen på kvinnan blir synen 

på mannen naturligt en annan (Boyle 2005). Detta påstående styrks av Judith Kegan 

Gardiners konstaterande att feministisk teori bidrar till skapandet av maskulinitet (Gardiner 

2005: 36). Den maskulina krisen ligger i paritet med mediernas konvergens, 

maskulinitet(erna) konvergerar med en kris som följd. Connell visar på olika sätt män 

påverkas av krisen, dels genom reaktion mot feminismen. Ett annat existerande mothugg är 

den växande acceptansen för homo- och bisexuella. Hon menar att en känsligare man 

uppenbarar sig  i medierna å ena sidan. Å andra sidan håller mannen an vid den hegemoniska 

hierarkin. Krisen kan därmed sägas existera hos både kvinnor och män. Man kan säga att 

maskulinitet och femininitet konvergerar i en gemensam genuskris (Connell 1995: 84-86). 

Postfeminism ser nämligen genus som något flytande (Gardiner 2005: 45). 

 

Den maskulina krisen tar även David Gauntlett upp i Media, Gender and Identity där han 

använder sig av Anthony Clare’s påstående att mannen i början av 2000-talet är i knipa. 

Männens roller som de alltid varit stolta av, till exempel familjeförsörjare, är tillika stor del 

kvinnans idag. Att det skulle vara så prekärt som en kris tonar dock Gauntlett ner, utan det 

handlar om förändringar medfört en ny kultur där mannen måste hitta sin plats. Här blir 

populärkulturen relevant och användbar för den hjälper män- och kvinnor -att anpassa sig till 
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samtiden. I denna anpassning föreslås- av Clare -mer uttryckande av känslor, kärlek och 

sårbarhet ifrån männen, ny typ av maskulinitet kan utvecklas (2002: 7). Gauntlett nämner 

också Susan Faluidi och hennes tankar kring mannen som förrådd av samhället och dess 

traditionella maskulinitetsideal, men att det samtida samhället är lika deprimerande och 

sammandragande för både män och kvinnor. Med andra ord en form av genuskris som enligt 

Faluidi konsumtionssamhället ligger bakom (2002: 8-9). 

 

8. METOD  

Utmärkande för meningsfulla kulturella fenomen är att de behöver tolkas för att förstås och 

det sker genom oss som sociala aktörer. Dessa meningsfulla fenomen är dock inte alltid 

simpla utan ibland mer luddiga och då krävs metoder för att förstå meningen (Gilje & Grimen 

2007: 171-173). För att kunna tolka serien Two and a Half Men, som enligt mig är just något 

kulturellt och meningsfullt, behövs därmed en lämplig metod. 

 

8.1.  Metodbeskrivning 

Metoden för analys görs utifrån boken How to Study Television av Keith Selby och Ron 

Cowdery. Denna metod är framtagen för att applicera på television och metoden 

exemplifieras bland annat specifikt på Fawlty Towers vilket stämmer in bra på uppsatsens 

syfte och dess material då det är en situationskomedi. Fokus i uppsatsen hamnar på den 

narrativa analysen då narrativ är grundläggande för television. Tittandes på ett TV-program 

ges vi en serie av händelser som verkar logiska och naturliga fast de i själva verket är narrativt 

konstruerade. Vi får intrycket att händelsen inte kunde skett på annat vis men i själva verket är 

sättet narrativet utvecklar sig långt ifrån naturligt utan en form av manipulering av programets 

översikt genom att redigera och sammanföra information (1995: 6). Narrativ går alltså hand i 

hand med televisionen. 

 

Metoden gällande sitcoms specifikt innebär först identifikation av ett särskilt mönster eller en 

särskild struktur övergripande i episoden. Enligt Selby och Cowdery behöver man identifiera 

vilken typ av intrig eller röd tråd som används. Dessa herrar skiljer inom 

mediekommunikationsstudier på organsisk- respektive strukturerad intrig. Båda är 

strukturella, men skiljer sig då den organiska tenderar att försöka gömma den strukturerade 

processen och saknar en logisk ordning av sekvenser. Vad som sker i en episod är inte i fokus 

utan mer karaktärernas respons på varierade händelser där intrycket vi får är att dessa finns 
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där hela tiden och att vi i varje avsnitt följer en del av deras ”normala” liv. Den strukturerade 

intrigen, som serien Two and a Half Men tillhör, är mer avsiktlig och uppenbart strukturerad 

med tydliga mönster. Här ges intrycket att det är påhittat och uppgjort. Den narrativa linjen 

utgår ofta ifrån en huvudkaraktär som på ett eller annat sätt använder sig av andra runt 

omkring sig för att få sina planer verkställda. Dock slutar det oftast med att något går fel då 

det verkliga livet sätter stopp för planerna. Uttav detta existerar ofta en konflikt eller spänning 

och det är denna som måste upptäckas. (1995: 94-97)  

 

Efter detta bryts episoden ner i sekvenser. Först analyseras öppningssekvensen, därefter 

ytterligare tre sekvenser för att fånga upp en sammanhängande bild av episoden. Dessa 

sekvenser analyseras utifrån en narrativ analys. Avslutningsvis samlas sekvensanalyserna 

ihop och analyseras övergripande så de ger en heltäckande bild av episodens helhet. (Ibid.: 

93-121)  

 

8.2.  Narrativ analys 

Den narrativa analysen består av tre steg där meningen är att se hur narrativet är uppbyggt 

samt att förstå det utifrån dess olika delar. Först redogörs deskriptivt huvuddragen, vad som 

händer i narrativet. Därefter tolkas meningsinnehållet explicit, tydliga centrala teman. Till slut 

flyttas fokus till det implicita, dolda meningsinnehållet där poängen är att relatera detta till 

samhället med dess åsikter och värderingar som exempelvis genus och maskulinitet vilket är 

av intresse i denna studie (Selby och Cowdery 1995: 30-34). Med hjälp av den avsedda teorin 

är det här det ska redas ut hur manlighet framställs. Begrepp som hegemonisk maskulinitet, 

genuskris samt vänskap och homosocialitet kommer därmed till användning.  

 

8.3.  Analysschema 

Steg 1: Inledande övergripande analys av episoderna. 

o Analysen av de båda utvalda episoderna inleds med identifikationen av särskilda mönster, 

teman och strukturer övergripande i episoderna. Vilka är dessa? 

o Vilken är konflikten eller spänningen i episoden? 

 

Steg 2: Episoderna bryts ned i sekvenser som analyseras med hjälp av den narrativa analysen. 

Sekvenserna som ska analyseras är öppningssekvensen samt ytterligare tre utvalda 

sekvenser.  
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o Den narrativa analysen består av följande tre steg: Sekvensens huvuddrag, explicita 

innehåll och implicita innehåll. 

o Hur framställs de manliga huvudkaraktärerna? 

 

Steg 3: Anslutande övergripande analys av episoderna. 

o Avslutningsvis samlas sekvensanalyserna ihop och analyseras övergripande 

o Detta ger en heltäckande bild av episodens helhet. 

 

9. ANALYS 

 

9.1.  Two and a Half Men: ” Pilot” 

9.1.1.  Steg 1: Inledande övergripande analys 

Den första utvalda episoden, Two and a Half Men: ”Pilot”, inleds med att huvudkaraktären 

Charlie har en kvinna hemma i sitt hus samtidigt som telefonen ringer två gånger. Först ringer 

grannen Rose, därefter hans bror Alan som berättar att hans fru Judith kastat ut honom och ber 

om att få bo i Charlie’s hus tillsammans med sin tioåriga son Jake. Alan kommer dit och 

förstör Charlie och kvinnans kväll. Redan vid denna tidpunkt presenteras episodens konflikt; 

hur Alan’s och Jake’s inträde i huset inkräktar på Charlie’s livsstil; livsnjutaren som bara vill 

vara ifred och vars bekymmerslösa liv består av kvinnor, alkohol och ett arbete som kräver 

lite engagemang men ger betydligt mer pengar.  

 

I scenen därpå ställer en irriterad Charlie argsint frågan; ”Hur kom du in?” medan Alan jämrar 

sig över sitt falerande äktenskap. Detta agerande från Charlie’s sida upprepar sig i episoden 

när han är i denna typ av situation, denna struktur gör det enkelt att veta när konflikten gör sig 

påmind. Ilskan förstärks ytterligare då kvinnan bestämmer sig för att åka därifrån med 

motiveringen att bröderna behöver få prata ifred.  

 

Relationer är ett centralt tema i episoden. Charlie har sina kvinnor, Alan sitt 

äktenskapsproblem. Brödernas relation skönjas främst i konversationerna som Alan oftast tar 

intiativet till. Alan förklarar att han på sitt jobb utnämndes till årets kiropraktor av förbundet 

medan Charlie ointresserat förklarar att han; ”tjänar bra, jobbar lite, har sex med vackra 

kvinnor som inte pratar känslor, kör en jaguar, bor vid stranden och ibland utan anledning gör 

sig en stor drink och tar en tupplur på verandan”. Brödernas olikheter i konverationen ger i 
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episoden upphov till det övergripande mönstret i episoden; framställningen av de olika 

maskulina ideal bröderna följer.  

 

Dagen efter är det Jake’s tur att gå Charlie på nerverna då han spelar lillgammal. Nere i 

vardagsrummet möts de av Alan och Judith som pratar om deras äktenskapsproblem. Han 

förklarar att hon borde göra en ”lista” med vad hon tycker är bra respektive dåligt med 

äktenskapet. Alan’s ”listor” är återkommande i episoden likt Charlies upprepande. Denna 

struktur existerar för att återknyta till episodens mönster och teman. 

 

Charlie och Jake beger de sig till affären för att handla och när de är framme vid flingorna 

plockar Jake ett märke som det visar sig Charlie skrivit jingeln till vilket leder till att de 

tillsammans sjunger den. Då går en kvinna förbi och ger dem en komplimang. Charlie blir 

glad och anser att Jake ”är bättre än en hund”. Charlie’s livsstil som först fick sig en törn visar 

sig fungera med Jake som kvinnomagnet. När de ska packa upp de inhandlade varorna startar 

Alan och Charlie en konversation som rör deras olikhet som män vilket passar in på det 

övergripande mönstret. Alan kallar sin brors livsstil för ”djupt störd” och förklarar att han 

”bryr sig om vad han ligger på och vem han ligger med” medan Charlie huserar stolt med att 

”han minsann är den enda av de två som nyligen legat med en gift kvinna”. 

 

Sent på kvällen sitter Charlie bakom sitt piano. Han får sällskap av Jake som berättar att han 

ska flytta till farmor med sin far men att han hellre vill bo med sin farbror. Han önskar att sin 

far kunde vara lika cool som Charlie och undrar varför han inte har några barn. Charlie menar 

att han älskar sig själv för mycket. Jake kramar sin farbror godnatt och säger ”Jag älskar dig” 

innan han går och lägger sig vilket ger Charlie en tankeställare, vilket märks då han efter två 

veckor åter har fått huset för sig själv och tid till samma kvinna som han var med i början av 

episoden. Märkligt nog talar han om Jake istället för att koncentrera sig på henne vilket gör 

kvinnan irriterad. När han frågar kvinnan om hon någonsin funderat på att skaffa barn 

avbryter hon kvällen med argumentet ”Hur ska jag kunna ha sex när din biologiska klocka 

tickar?”. 

 

Några veckor senare är bröderna hemma hos deras mor. Charlie är där för att föreslå att dem 

ska flytta tillbaka in hos honom viket de till slut gör när Alan inser att det är ohållbart att leva 

hos deras mor. I denna näst sista sekvens har Charlie gått från personen som försökte hålla 
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bror och brorson borta till att bli smått beroende av dem även om han inte vill inse- eller 

åtminstone vägrar erkänna det- själv. Konflikten ifrågasätts och får ett motsägande tema. 

 

9.1.2.  Steg 2: Narrativ analys av sekvenser 

Sekvens 1: “Is she staying over? ’cause I may have parked behind her” 

Huvuddrag: 

Direkt i episodens inledningssekvens presenteras huvudkaraktären Charlie tillsammans med 

en kvinna i sitt sovrum. Kvinnan håller upp ett sexigt plagg och gör sig redo att byta om. 

Strax därpå ringer telefonen när Charlie är mitt uppe i att klä av sig. Från telefonen hörs en 

upprörd kvinna säga att det är bäst att han ringer henne... och att hon älskar honom, hon kallar 

honom för ”monkey-man”. Charlie säger först till kvinnan i rummet att det var en 

telefonförsäljare och att han är på någon skum lista men förklarar sedan att det var en annan 

kvinna han träffat en gång. Kvinnan kallar ironiskt Charlie för en ”stygg gosse”. Direkt efter 

ringer Charlie’s bror Alan och berättar att hans fru lämnat honom och att han förlorat viljan 

att leva. På grund av detta undrar Alan om han får bo hos sin bror så länge. Medan Alan är på 

väg beslutar sig Charlie och kvinnan att skynda sig på och ha sex innan brodern dyker upp. 

Dessvärre för dem är Alan redan där, han öppnar sovrumsdörren och undrar om kvinnan ska 

sova över eftersom han parkerat bakom henne.  

 

Explicit meningsinnehåll: 

Narrativet i öppningssekvensen är kopplat till episodens konflikt; hur Charlie’s livsstil får sig 

en törn i och med Alan’s och Jake’s intåg i huset. Man får även en första uppfattning av två av 

de tre huvudkaraktärerna, bröderna Charlie och Alan, och båda kategoriseras i ett manligt fack 

utefter hur de uppträder, det övergripande mönstret. Charlie visas första gången med en 

kvinna i sitt sovrum och dessutom ringer en annan kvinna som han tidigare dejtat och är 

upprörd på honom. Alan är gift men har precis blivit utkastad av sin fru och ber sin äldre bror 

om hjälp i form av tak över huvudet. När han kommer till huset och klampar in i sovrummet 

förstör han sin brors kväll med den vackra kvinnan. 

 

Narrativet ger även en första kort inblick över brödernas relation till varandra vilket är 

episodens centrala tema. När Alan ringer lyder hans öppningsfras; ”Charlie, det är Alan... din 

bror...” som om Charlie inte skulle förstå att det var han. Samtidigt skakar Charlie på huvudet 
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och viftar med handen mot telefonsvararen. Deras relation verkar med detta sagt inte vara den 

bästa. Först när Alan berättar allt hämst som hänt honom bestämmer sig Charlie för att svara. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Öppningssekvensens implicita meningsinnehåll följer det övergripande mönstret och ger de 

två huvudkaraktärerna varsitt maskulinitetsideal då de framställs på olika sätt. I och med att 

Charlie presenteras med en kvinna omkring sig, att en annan kvinna han dejtat ringer och är 

upprörd samt att han inte har någon vidare relation till sin bror så kan han kategoriseras som 

traditionellt maskulin. Alan å andra sidan får rollen som modernt maskulin då han har ett 

misslyckat äktenskap och ber sin bror om hjälp, han presenteras i princip som en misslyckad 

man i kris som dessutom förstör för sin äldre brors natt. Denna inledningssekvens håller även 

fram att äktenskap är något undervärderande jämfört att leva som ungkarl. Ser man till 

kvinnan så målas hon upp som modern då hon är ute efter samma sak som Charlie, hon vet 

vad hon vill ha och är stark i sig själv. 

 

Sekvens 2: ”How did you get in my house?” 

Huvuddrag: 

I den efterföljande sekvensen har bröderna förflyttat sig ner i vardagsrummet, Charlie sitter 

ner med ett glas whisky medan Alan vankar av och an i upprördhet över att han blivit 

utkastad. De två karaktärerna introduceras närmare i och med deras konversation som pågår 

under hela sekvensen. Alan påstår att han är en bra make som är trogen. På frågan om hans 

fru är otrogen fnyser Alan till svar att hon inte ens gillar sex utan att hon kvävs av det. Alan 

undrar om Charlie hört det av en kvinna någon gång, vilket han har, men inte av kvinnor som 

inte vill ha sex.  

 

Den tredje huvudkaraktären Jake kommer på tal för första gången när Alan hävdar att sin son 

kommer att gå under när han får reda på skilsmässan. Charlie undrar först vem Jake är och 

gissar sedan fel på hans ålder. Samtidigt lämnar kvinnan huset då hon tycker att de borde få 

prata ifred. Konversationen fortsätter och de diskuterar ytligt vad de sysslar med och hur deras 

liv ser ut.  

 

Explicit meningsinnehåll: 
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Narrativet i den andra sekvensen fokuserar sig på en presentation av de två bröderna i en 

konversation som löper sekvensen ut. Därmed läggs helt och hållet fokus på det centrala 

temat, den manliga relationen mellan bröderna. Samtalet handlar om deras personliga liv 

inkluderat ämnen som kan ses som manliga, till exempel sex och jobb.  

 

Charlie är irriterad på sin bror då kvällen tillsammans med kvinnan är förstörd. Alan som 

framstår som den ansvarstagande maken och fadern är i sin tur irriterad på sin fru eftersom 

hon inte hållit äktenskapslöftena. Charlie vars livsstil inte inkluderar någon annan än han själv 

konfirmeras då han knappt känner till sin egen brorson. Vad de har att säga om kvinnor skiljer 

sig i sekvensen. Alan säger att hans fru kommer ta sitt förnuft till fånga, medan Charlie 

sarkastiskt håller med honom och menar att det är precis vad kvinnor brukar göra. 

 

Konversationen leds in på jobb av Alan som berättar att han utnämndes till årets kiropraktor 

av förbundet. Charlie är föga intresserad av att samtala med sin bror och säger godnatt. Alan 

ger inte upp så lätt utan frågar vad som händer i Charlie’s liv. Charlie förklarar att det inte 

finns mycket att säga mer än att han ”tjänar bra, jobbar lite, ligger med vackra kvinnor som 

inte pratar känslor, kör en jaguar, bor vid stranden och ibland utan anledning gör en stor drink 

och tar en tupplur på verandan”. Alan ser förstummad ut och säger godnatt. Brödernas olikhet, 

främst maskulint, visar narrativet tydligt i denna sekvens. Vad som också är uppenbart är 

brödernas problem att kommunicera om privata saker. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Narrativet visar den andra sekvensen implicit olika typer av maskuliniteter, bröderna är så 

pass olika att det är omöjligt att definiera maskulinitet i en bestämd form. Alan är i 

konversationen osäker på sig själv trots att han intalar sig att han är det som förväntas av 

honom. Han är en bra make som är trogen sin familj med ett bra arbete som kiropraktor, där 

han dessutom nämner att han blivit utnämnd till årets kiropraktor av det lokala förbundet. Till 

Charlie kommer han för att som utkastad av sin fru söka bekräftelse som man.  

 

Charlie som är irriterad över att sin bror klampat in och förstört kvällen, berättar hur hans 

manliga liv ser ut bestående av vackra kvinnor, sex, alkohol, inga känslor och ett slött arbete 

som ger bra betalt samt att han kör en jaguar. Han har heller ingen bra koll på sin bror då han 

undrar vem Jake är. Charlies’s livsstil uppfyller alla kriterier hos den traditionella 
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maskuliniteten. Alan som i princip är en man i kris ser beundransfullt på sin äldre bror som 

om han är den ultimata mannen som lever det perfekta livet. Narrativet berättar i sekvensen 

att det finns olika typer av maskulina ideal men att det i detta fall är Charlie’s stil som 

belönas, inte Alan’s. Narrativet talar även om hur svårt bröderna har att kommunicera 

känslosamt med varandra även om Alan är mer benägen att prata känslor än sin bror. Samtalet 

cirkulerar istället kring sex och jobb vilket är ämnen som går under homosocialitet. 

 

Sekvens 9: “Are you sure... Maybe we shall make a list?” 

Huvuddrag: 

Alan och Judith är på restaurang och försöker reda ut deras äktenskapsproblem medan Charlie 

tar hand om Jake samtidigt som han har en pokerkväll hemma hos sig. Alan gör sitt bästa för 

att lappa ihop äktenskapet enda tills Judith säger att hon tror att hon är gay. Hemma använder 

sig Charlie av Jake i kortspelet då tioåringen har talang för att genomskåda bluffar. Mitt i 

spelet kommer Alan hem och tror inte sina ögon då han ser sin son sitta vid pokerbordet. Han 

blir galen på Charlie och de börjar argumentera. Argumentationen avslutas med att Alan 

förklarar att det var ett misstag att flytta in hos sin bror. 

 

Explicit meningsinnehåll: 

I den nionde sekvensen kretsar narrativet kring det centrala temat relationer. 

Huvudkaraktärerna fortsätter även att konstrueras utifrån sitt maskulina ideal genom dessa 

relationer. Alan är så upptagen med hur de ska hålla äktenskapet vid liv och så naiv då han 

tror att allt kommer lösa sig att han inte inser att Judith är olycklig. Därför blir han chockad 

när Judith säger att hon är gay, men försöker liväl lösa den situationen genom att föreslå att 

dem ska göra en ”lista”. Charlie har inga tankar på att låta Jake gå och lägga sig utan låter 

honom vara med och spela, då det hjälper honom att vinna. Charlie har hittat ett sätt att leva 

sitt liv även med Jake vilket är en antydan till motsägelse av konflikten att hans livsstil hotas 

av sina besläktade gäster. Pokerkvällen med öl och cigaretter talar vidare om hur Charlie 

umgås med sina kompisar.  

 

När Alan kommer hem skickar han genast sin son i säng och undrar om sin bror vet vad som 

är rätt eller fel. Charlie visar inget tecken på att inse allvaret medan Alan är ursinnig, har 

tappat förtroendet för sin bror och tänker flytta därifrån. I sekvensen försöker Alan hela tiden 
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göra det rätta men straffas för det medan Charlie är oansvarig och nonchalant men inte har 

några bekymmer då han ändå är trygg i sin roll.  

 

Implicit meningsinnehåll: 

Den implicita meningen i sekvensen slår fast hur brödernas maskuliniteter genererar i olika 

åsikter och värderingar. Narrativet är uppdelat och bröderna återspeglar varsin maskulin roll. 

Alan försöker vara den som han tror han förväntas att vara men det slutar bara med bekymmer 

och han har svårt att hitta sin plats. Alan blir chockad när Judith säger att hon är gay och vill 

skiljas, äktenskap som han som något man håller fast vid tills döden skiljer en åt. Likaså blir 

han galen när hans son fortfarande sitter uppe och dessutom spelar poker om pengar med 

vuxna människor när han kommer hem. Han anser att det är fruktansvärt oansvarigt av sin 

bror och att han därför inte duger som deras värd.  

 

Charlie som ungkarl ser inte Jake som sin son och tänker därför inte på att skicka honom i 

säng. Han är inte känslosam så för att kunna umgås intimt med kompisarna krävs en 

pokerkväll med alkohol. Svårigheterna att ta det seriösa samtalet med sin bror bygger också 

på hans livsstil, han ser inte vad han gjort för fel utan driver med sin bror genom att ironiskt 

undra om han är säker utan att göra en ”lista” först. Han är lugn som en filbunke och 

beskymmerlös.  

 

Sekvens 10: ”I wish my dad was as cool as you” 

Huvuddrag: 

Charlie sitter in på småtimmana bakom sitt piano och samtalar med Jake som inte kan sova. 

Jake ser inte fram emot att behöva flytta till farmor utan vill hellre stanna hos sin farbror och 

önskar sin far vore lika cool som honom. Charlie påpekar att sin bror älskar Jake mer än något 

annat och att Alan därför vet vad som är bäst för honom. Jake frågar även varför inte Charlie 

har några barn varpå Charlie svarar att det troligen beror på att han älskar sig själv mer än 

något annat. Jake kramar Charlie, säger godnatt och att han älskar sin farbror. 

 

Explicit meningsinnehåll: 

Narrativet i den tionde sekvensen handlar uteslutande om Charlie’s och Jakes’s relation och 

hur den är i förändring jämfört under episodens gång då Charlie endast upplevde att Jake var i 

vägen. Han börjar tänka om och inse att han gillar pojken. Charlie är emellertid i denna 
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sekvens dels sitt forna jag då han påstår att han älskar sig själv mer än något annat. Han visar 

även tecken på att undvika känslor då han inte besvarar Jake när pojken kramar om sin farbror 

och säger att han älskar honom. Detta är dock en ovan situation för Charlie och det märks att 

någonting förändras hos honom när Jake går och lägger sig.  

 

Av Jake- som tidigare i episoden mest använt sig av snabba fraser och korta kommentarer -får 

man nu en inblick över hur han tycker och tänker. Han förstår att Alan älskar honom men 

önskar ändå att hans far kunde vara mer som farbror Charlie. Jake vill hellre bo kvar hos sin 

farbror än flytta till farmor. De har skapat ett annat sorts band än det Jake har med sin far. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Det implicita meningsinnehållet säger oss hur Charlie’s stil och känslolösa liv kan vara på väg 

att byta riktning tack vare att han fattat tycke för sin brorson. Narrativet presenterar en ny sida 

av Charlie vilket gör hans maskulina roll aningen tudelad och flytande. Han är å ena sidan 

extremt egotrippad när han säger att han älskar sig själv mer än något annat och känslokall då 

han inte kan säga jag älskar dig tillbaks till Jake. Å andra sidan är han i sekvensen som en 

mentor för Jake då påpekar att han ska lyssna på sin far och inte se ner på honom. Charlie är 

heller inte längre tydligt förtjust i att bli av med sina gäster, något han trots allt strävat efter 

under hela episoden. 

 

För första gången visar narrativet hur Jake ser på de två män som han levt med under 

episoden. Han tycker sin farbror är coolare än sin far vilket gör att han ser upp till Charlie’s 

spännande fria stil. 

 

9.1.3.  Steg 3: Avslutande övergripande analys  

Genom att samla ihop sekvensanalyserna av episoden Pilot till en helhet med fokus på de 

övergripande mönster och teman som existerar kan konstateras hur de tre manliga 

huvudkaraktärerna framställs, och därmed hur de maskulina idealen framställs, i episoden.  

 

Charlie presenteras i narrativet direkt med en kvinna i sitt sovrum vilket representerar 

Charlies livsstil. Han lever sitt ungkarlsliv bestående av sex med vackra kvinnor, alkohol och 

frihet. Narrativet ger han rollen som traditionellt maskulin då han lever efter det mansidealet. 

Genom Charlie får vi följa den traditionella maskuliniteten i episoden. Hans liv kommer dock 
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i kläm då brodern Alan och hans son Jake flyttar in. Deras relation- det centrala temat -är inte 

den bästa, det är inte heller engagemanget från Charlie’s sida, vilket visar sig tydligt i den 

andra sekvensen. Charlie frågar undrande vem sin brorson Jake är när hans namn kommer upp 

första gången. Han är heller inte intresserad av vad Alan’s liv och är fåordig angående hans 

liv när de konverserar.  

 

Gällande kvinnosynen anser Charlie att kvinnor sällan tar sitt förnuft till fånga och föredrar 

kvinnor som endast vill ha sex och inte pratar känslor. Han undviker känslor likt det 

traditionella mansidealet och umgås med kompisarna under den homosociala aktiviteten 

poker tillsammans med öl och cigaretter. När inte Alan är hemma låter han Jake vara uppe 

sent och spela poker vilket kan förklaras genom att han inte strävar efter att vara en 

fadersgestalt, han hittar bara ett sätt att använda Jake på. När Alan sedan skäller ut honom 

erkänner att han bevisligen inte går att lita på. Vid episodens slut sker ändå en början till 

förändring då han inser att han gillar sin brorson. Han ber sedan sina släktingar flytta in igen. 

Narrativet talar därmed i slutet av episoden om att Charlie’s traditionella roll inte är fastgjuten 

utan mer flytande. 

 

Alans karaktärsdrag skiljer sig från sin brors. I inledningen har han blivit utkastad av sin fru 

och ber sin storebror om hjälp. Han är till skillnad från Charlie osäker på sig själv då det 

mesta går fel trots att han insisterar på att han är en bra make och far samt försöker göra vad 

han tror förväntas av honom som en man. Det är även Alan som får skulden för att han förstör 

Charlie’s kväll. Han har svårt att hitta sin plats och i slutet av episoden säger Alan förtvivlat 

att världen han lever i är mörk och regnig. Av narrativet ges han rollen som modernt maskulin 

då tendenser till en sorts kris finns hos honom.  

 

I den andra sekvensen som cirkulerar runt det centrala temat relationer är det Alan som tar 

intiativet till att försöka föra ett samtal med sin ointresserade bror. Först berättar han om sitt 

havererande äktenskap, sedan gör han en ansats till att prata intimt med sin bror. Han ligger 

närmare sin feminina sida än Charlie vilket gör att han hamnar på glid med det traditionella 

idealet. När Judith talar om för Alan att hon tror att hon är gay kan två aspekter urskiljas. Den 

ena aspekten är hur Judith som kvinna av narrativet framställs som frigjord då hon begär 

skilsmässa och kommer ut med att hon tror att hon är homosexell. Hon är däremot inte helt 

säker på sig själv. Den andra aspekten som bygger på den första är Alan’s kortvariga och 
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långvariga reaktion på detta. Direkt blir han chockad, han förväntar sig att de ska reda ut 

problemen. Senare leder Judiths beslut fram till Alan’s osäkerhet och förtvivlan över sitt liv. 

Narrativet beskriver hur kvinnans oväntade beslut och tecken på frigörelse påverkar mannen 

och försätter honom i en kristendens. 

 

Jake berörs först i den andra sekvensen då Alan jämrar sig över hur Jake ska ta beskedet om 

skilsmässa. Under episoden berättar narrativet hur Jake går Charlie på nerverna då han 

saboterar sin farbrors livsstil, förutom då Charlie kan använda honom för sin egen vinning 

genom att locka till sig kvinnor och vinna i poker. Dessa aktiviteter gör även att de två skapar 

ett band som skiljer sig från fader-son-komplexet. Med Charlie får Jake lära sig häftiga 

uttryck och vara uppe sent och spela poker till skillnad från med sin far som endast säger åt 

honom vad han ska göra lite en förälder. Därmed ger narrativet Jake rollen som beslutare vem 

av bröderna som är coolast. Resultatet blir att Jake tycker sin farbror är coolare än sin far. Den 

hegemoniska maskuliniteten vinner laga kraft hos Jake. 

 

9.2.  Two and a Half Men: ” I Always Wanted a Shaved Monkey” 

 

9.2.1.  Steg 1: Inledande övergripande analys  

Den andra utvalda episoden, Two and a Half Men: ”I Always Wanted a Shaved Monkey”, 

inleds med att Alan (vid det här laget skild) och Charlie sitter hemma i soffan utan dejter för 

kvällen. Alan påstår ironiskt att han hellre hänger med sin bror och son än att försöka få en 

tjej i säng, Charlie instämmer. Deras mot ringer och de spelar ”udda eller jämt” (en variant av 

sten, sax, påse) om vem som tvingas svara. Charlie förlorar samtidigt som det ringer på 

ytterdörren. Alan ursäktar sig retligt och säger att han måste öppna vilket får Charlie att kalla 

honom för en idiot. När Alan går mot ytterdörren undrar han varför han är en idiot då det 

alltid är han som vinner i ”udda eller jämt”. Jake och Judith står vid andra sidan ytterdörren 

och Judith lämnar över en räkning hon tvingar Alan betala innan hon går. Denna kontroll 

Judith har över Alan är en del av det övergripande mönstret; kvinnors kontroll över män. 

 

Charlie avslutar förbannad sitt samtal med mor och påstår att Alan fuskat i ”udda eller jämt”. 

Detta är upprinnelsen till en dispyt mellan bröderna som sträcker sig episoden ut. Denna 

dispyt uppstår på grund av brödernas olösta konflikter vilket passande nog är episodens 

konflikt och spänning. Dispyten är dessutom knuten till episodens centrala tema; relationen 
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mellan två bröder i form av vänskap, fiendeskap och avundsjuka, syskonkärlek (i en något 

extrem form). När bröderna exempelvis börjar pika varandra handlar det ofta om att förlöjliga 

den andre som man. Charlie kallar Alan för en hemsk, liten figur som alltid ler och säger 

saker som alla vill höra likt broder duktig. Alan påstår att Charlie är en självisk man som 

endast tänker med sin penis. Argumentationen stannar upp när Jake kommer in och säger att 

de tre skulle vara en ”alternativ familj” om de skulle vara homosexuella.  

 

Dagen efter appliceras det övergripande mönstret då kvinnan upprepande har kontroll. Jake 

visar upp ett par nya skor som sin mor köpt och kräver att Alan ska betala. Charlie retar Alan 

för att han låter sig styras av sin exfru men råkar ut för samma sak direkt efter då 

hushållerskan Berta av misstag gett bort hans dyra kläder. Charlie blir irriterad på henne och 

säger att han inte tolererar att hon gör som vill. Berta fnyser till och menar ironiskt att det väl 

är synd för honom och går därifrån. Alan blir skadeglad och det dröjer inte länge innan 

dispyten är igång igen. Till slut får får Charlie’s granne Rose agera rådgivare åt bröderna för 

att försöka lösa konflikterna.  

 

Bröderna är i slutet av episoden häpna över att rådgivningen verkar ha hjälpt och de är glada 

över att ha rett ut konflikterna. Härifrån upprepar sig händelseförloppet- upprepningen 

symboliserar strukturen i episoden vilket gör en förberedd på vad som ska hända- från 

inledningen då deras mor ringer, Charlie svarar medan det plingar på dörren. Det är än en 

gång Judith, som den här gången tvingar Alan att betala hennes punktering. Det hela gör båda 

bröderna arga och man får se dem brottas ute på terassen tills de slutligen faller över räcket. 

Avslutningsvis visas ett klipp med bröderna som småbarn på väg till skolan som relaterar till 

hela avsnittet och ger en indikation över varför brödernas relation i episoden ser ut som den 

gör. 

 

9.2.2.  Steg 2: Narrativ analys av sekvenser 

Sekvens 1: “How on earth does one cheat in ‘odds and evens’?” 

Huvuddrag:  

Bröderna sitter i soffan och kollar på TV med varsin öl i handen. De konstanterar att ingen av 

dem har någon date för kvällen, något de båda försöker tona ner genom att intala sig själva att 

de hellre vill stanna hemma och umgås. Deras mor ringer och de spelar ”udda eller jämnt” om 

vem som tvingas svara. Förloraren Charlie tar samtalet medan Alan förnöjt hämtar Jake som 
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kommit med sin mor Judith, Alan’s nuvarande exfru som har med sig en räkning hon tvingar 

Alan betala. Charlie är i nästa scen irriterad efter samtalet och anser att Alan fuskat för att 

slippa tala med henne. Alan slår ifrån sig anklagelserna och bröderna ryker ihop fram till Jake 

sätter sig framför TV:n mellan dem. 

 

Explicit meningsinnehåll: 

Inledningsvis visar narrativet på skillnaden vad som förväntas av de två karaktärerna. Charlie 

förväntas ha en dejt vilket tyder på att det är hans stil. Både Alan och deras mor frågar därför 

om han har en dejt för kvällen, medan varken Charlie eller modern undrar över Alan då han 

inte förväntas ha någon dejt utan måste be dem fråga först. I nästkommande scen- i enhet med 

det övergripande mönstret -berättar narrativet hur den kvinnliga karaktären Judith tvingar 

karaktären Alan att som man ta ett steg bakåt då hon tvingar på honom en räkning rörande 

deras barn Jake trots deras gemensamma vårdnad.  

 

När Alan är tillbaka i rummet tar Charlie ut sin ilska på sin bror efter samtalet med deras mor 

samt att han förlorade vadslaget. Bröderna börjar nedvärdera varandra som män. Charlie 

kallar sin bror för broder duktig, för en fjäskare och att han har ett litet huvud. Alan ger 

tillbaka genom att hävda att Charlie inte kan tänka längre än sin penis räcker. Det blir tydligt 

att denna scen rör episodens konflikt; brödernas relationskonflikt, det centrala temat. När Jake 

kommer in berättar narrativet synen på brödernas beteende då han replikerar att om sin far var 

homosexuella så kunde dem vara vad man kallar en alternativ familj. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Genom det impicita förväntas Charlie ha en dejt då han ofta brukar ha det, det är så han lever 

sitt liv, som traditionellt maskulin utan förbindelse. Denna kväll har han det inte men verkar 

trots det oberörd. Alan förväntas inte ha någon dejt,verkar mer uppgiven och osäker på sig 

själv. Detta förstärks i och med att hans exfru har kontrollen sedan skilsmässan. Judith i sin 

tur symboliserar en modern, självständig kvinna som tar för sig till bekostnad av Alan.  

 

Brödernas konflikt härstammar från länge tillbaka då den kretsar till vadslagningen som Alan 

vunnit i över 30 år. Nedvärderandet av varandra som män har två aspekter; Dels ren 

syskonrivalitet och dels en indikation på hur olika de är som män. Charlie tänker bara med sin 
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penis medan Alan smider sina smarta planer och säger vad alla vill höra. Jake’s replik ger i 

det implicita bilden av brödernas dispyt som fånig och att de beter sig som ett grälande par. 

 

Sekvens 2: ”Well, I guess we know who is in charge around here” 

Huvuddrag:  

På morgonen efter ligger det en spänning i luften när bröderna önskar varandra god morgon. 

När Alan gör en ansats till att reda ut gårdagens gräl svarar Charlie att han är ursäktad varpå 

Alan inte påstår att han sagt förlåt än. Charlie antar då att han är en bättre man än sin bror, 

men förklarar direkt efter att han bara skojade. Efter det skakar de hand och planerar en 

grillkväll när Jake ansluter med ett par nya skor Judith köpt till honom som hon vill Alan ska 

betala. Jake tar en läsk ur kylen och lämnar rummet samtidigt som hushållerskan Berta stiger 

in. Hon har råkat ge bort Charlie’s kläder som egentligen skulle på kemtvätt vilket gör honom 

irriterad. Han har dock inget att hämta hos henne, något Alan roande påpekar. Charlie surnar 

till ytterligare och förklarar syrligt att det är bättre att fråga Alan’s exfru om hans åsikt. 

Dispyten tar fart igen och leds in på Jake då han kommer in för att hämta något att torka upp 

den läsken med som han spillt ut över pianot. Charlie kallar Alan’s son för korkad medan 

Alan kontrar med att Jake endast duger när Charlie är ute och raggar. Dispyten eskalerar och 

avslutas med att Charlie härmar allt Alan säger. 

 

Explicit meningsinnehåll: 

Den andra sekvensens explicita meningsinnehåll liknar öppningssekvensens dito. Bröderna 

argumenterar och gör narr av varandras manlighet, deras manlighet vars sätts på plats av 

kvinnan. 

 

I början av sekvensen söker Charlie bekräfta att han är den bättre mannen även om han 

erkänner att skämtar. När sedan dispyten tar fart igen försöker de båda trycka ner varandras 

manlighet vilket visar hur laddad maskulinitetsfrågan är. Alan påstår att Charlie styrs av 

Berta, Charlie konstaterar att han borde höra med Alan’s exfru om sin brors åsikt. Därefter 

tycker Alan att han lika gärna kan höra om Charlie’s åsikt med alla dussintals kvinnor sin bror 

har menlingslöst sex med, något Charlie snarare ser som en komplimang vilket får det hela att 

slå tillbaka på Alan. Två saker kan utläsas av detta. För det första brödernas tudelade syn på 

sex; Alan strävar efter meningsfullt sex med känslor inblandat jämfört med Charlie. För det 

andra hur Alan verkar ångra det han nyss sagt som att han själv insåg att meningslöst sex 
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kanske vore något för honom. Vidare grälar de om Jake där budskapet är att Charlie irriterar 

sig på Jake förutom då han är ute och raggar. 

 

I sekvensen får vi berättat för oss hur kvinnan kontrollerar mannen. Judith skickar kvittot med 

Jake och kräver att få en check vilket Alan finner sig i att acceptera. Berta tar ingen skit av 

Charlie utan fnyser bara överlägset åt honom. Cirkulationen sker kring det övergripande 

mönstret. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Implicit bygger bröderna upp varandras manliga karaktär i den andra sekvensen. Bröderna gör 

samtidigt sitt bästa för att skydda sin egen maskulinitet. Alan bekräftar att Charlie har 

meningslöst sex med kvinnor, han framhäver hur Charlie endast gillar Jake när det passar 

honom och han undrar vad Charlie skulle ha kvar om man tog bort huset, bilen och kvinnorna. 

Charlie anser (visserligen ironiskt) att han är en bättre man än sin bror, klankar ner på honom 

som far och tycker att Alan utnyttjar honom. Charlie är nöjd med att ha meningslöst sex och 

tycker Jake är en tillgång endast som hjälp för att få kvinnorna på fall. Alan tycker tvärtom 

och placeras som en modernare man som vill blanda in känslor, även om man ser en antydan 

till nyfikenhet över Charlie’s livsstil.  

 

Det implicita ger dessutom uttryck för kvinnan som den med kontroll vilket ytterligare 

påverkar brödernas behov av att bekräfta sig internt. En stor del av brödernas argumentation 

existerar på grund av att båda blivit styrda av varsin kvinna i sekvensen. 

 

Sekvens 6: ”Alright, let the healing begin you pinhead” 

Huvuddrag:  

Charlie’s granne Rose erbjuder sig att agera rådgivare åt bröderna som fortfarande är osams. 

Alan får börja vilket upprör Charlie trots att han själv tackar nej till att inleda samtalet. Alan 

känner att Charlie skäms över honom som bror och ger flera olika anledningar till detta 

hämtade från barndomen. Alla dessa handlar om att Charlie antingen retat sin lillebror genom 

att kalla honom för ”tjej” och ”rakad apa”, lurat honom äta avföring eller tryckt ner honom 

genom kalsongryck. Charlie förklarar att detta gav honom en varm, tillfredställande känsla av 

den orsaken att han tyckte Alan var broder duktig med toppbetyg och föräldrarnas gullegris. 

Detta ger Alan insikten att Charlie var avundsjuk på honom och ett sårat barn, något Charlie 



 

33 

 

förnekar. Alan förlåter sin bror och ber om en kram som Charlie motvilligt går med på för att 

få ett slut på rådgivningen. Mitt i kramen försöker dock Alan ge tillbaka och göra ett 

kalsongryck på Charlie men det visar sig att sin bror inte bär några kalsonger för dagen, Alan 

blir äcklad. 

 

Explicit meningsinnehåll: 

Narrativet riktar i sekvensen in sig helt på det centrala temat; brödernas relation. Rose ges 

rollen som rådgivare vilket sätter henne i position som konfliktlösare och målas upp som 

kvinnan som håller ordning på männen. Bröderna tar hjälp av henne och ger henne kontrollen 

då de själva som män inte förmår lösa sina problem, för det krävs att plocka fram sina känslor.  

 

Charlie framställs som den elake brodern tack vare sin avundsjuka sedan barnsben. Han lyfts 

dock både fram som ”den som sårar” och ”den sårade”. Själv anser han sig som den 

förstnämnda. Han är besvärad genom hela samtalet då han gärna undviker att tala om sina 

känslor. Alan gestaltas som offret som vill få upprättelse. Han har kännt sig otillräcklig som 

Charlie’s bror hela livet. Han är den smartare brodern men har inte fått gehör för det av sin 

bror vilket i sin tur fått honom att känna sig vek fram till i sekvensen då han inser att Charlie 

är avundsjuk och förlåter honom. Alan är dessutom mer positiv till att släppa fram sina 

känslor, om än med hjälp av en kvinna. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Implicit kan urskiljas traditionella värderingar angående hur män och kvinnors roller ser ut i 

narrativet. Kvinnan hjälper männen att använda sina känslor för hon har inga problem med 

användningen av dessa, något mannen däremot har enligt traditionellt mansideal. Det 

traditionella mansidealet vinner ytterligare laga kraft i och med att Alan är offret trots att han 

är smart och känslosam medan Charlie vinner på att vara den tuffa, känslolösa mannen. 

Samtidigt motsätts detta ideal och flyter samman. Charlie visar sig även vara ett offer och 

kvinnan hjälper inte bara männen utan har därutöver kontroll över dem. Det blir svårare att 

urskilja tydliga roller. 

 

Sekvens 7: ”when all said and done, all we have in this world is each other”  

Huvuddrag:  
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Framåt kvällen sitter bröderna ute på terassen med varsin öl och konstaterar att det gjorde gott 

att reda ut konflikterna. De är båda häpna över att Rose lyckades hjälpa dem. De samtycker i 

att de när allt kommer omkring endast tillsammans med Jake har varandra. Deras mor ringer 

och Charlie erbjuder sig frivilligt att svara. Alan går mot ytterdörren och släpper in Judith för 

att hämta Jake samtidigt som Charlie i telefon förgäves försöker övertala deras mor att Alan är 

hans favoritbror vilket gör honom irriterad. Judith berättar surt att hon fått punka och kräver 

att Alan ska betala för det ersatta däcket och bärgningen. På vägen tillbaka till terassen 

pumpar Alan upp sig själv med ilska och vad som såg ut att vara frid och fröjd mellan 

bröderna slutar med ett bråk och att de flyger över räcket på terrassen. 

 

Explicit meningsinnehåll: 

Narrativet påverkar det övergripande mönstret; kvinnans kontroll det centrala temat; 

brödernas relation. Rose som kvinna har lyckats få bröderna att bli sams. Charlie gör till och 

med sin bror en tjänst. Judith och deras mor ser därefter till att göra bröderna irriterade igen 

vilket ger känslan av att männen- antingen medvetet eller undermedvetet -ryker ihop på grund 

av att de inte kan hantera att kvinnorna kontrolerar dem. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Rose som kvinna har fått bröderna att utveckla sin relation. Narrativet berättar dock fortsatt att 

männen har svårt att låta sig styras av kvinnor och tar ut aggressionen på varandra. Noterbart 

är att bröderna i denna sekvens framställs i princip likadant till skillnad från tidigare 

sekvenser. Tack vare att kvinnorna tar mer plats i sekvensen och i episoden överlag har 

bröderna utvecklats från ett traditionellt mansideal till ett modernare där de inte riktigt vet var 

de står. 

 

9.2.3.  Steg 3: Avslutande övergripande analys 

Efter en narrativ analys av fyra utvalda sekvenser från episoden ”I Always Wanted a Shaved 

Monkey” med hjälp av det övergripande mönstret går det att urskilja aspekter angående hur 

främst två av de tre manliga huvudkaraktärerna- bröderna Charlie och Alan -framställs i 

episoden.  

 

Charlie introduceras som den av bröderna som förväntas vara i sällskap med en kvinna under 

kvällen. Även om han inte har det denna gång verkar han oberörd och agerar som om han 
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kunde skaffa en närsom. Relationsmässigt vill han helst inte veta av sin mor, han stör sig på 

sin bror Alan och tycker Jake är en tillgång endast i syfte att charma kvinnor. Han stänger 

hellre in sina känslor än att lufta dem. Vi får därtill veta hur Alan anser att sin bror är självisk, 

utnyttjar folk och endast tänker med sin penis. Narrativet karaktäriserar följdaktligen Charlie 

som traditionellt maskulin. 

 

Allt efter episodens gång ifrågasätts dock Charlie’s maskulina roll. Flera problem 

framkommer och hans liv blir mer bekymmersamt. Till att börja med förlorar han alltid 

vadslagningarna mot Alan. Detta bygger upp en aggression mot sin bror då han inte 

accepterar att vara i underläge. För att må bättre försöker han bäst han kan trycka ner sin 

lillebror. Detta lyckas allt som oftast enda fram till det i rådgivningen kommer fram att han 

beter sig som han gör på grund av avundsjuka. Narrativet berättar därmed hur Charlie 

försöker hålla fast vid det traditionella mansidealet utan att lyckas helt. Detta förstärks då han 

inte heller klarar av att kontrollera sin hushållerska. Rollen som traditionellt maskulin övergår 

för Charlie i en mer flytande modern maskulin roll. 

 

Alan introduceras till motsats av sin storebror. Han förväntas inte vara i sällskap av en kvinna 

under kvällen, något han ironiskt inte påstår sig bekymrar honom. När Rose hävdar att hon 

kan agera rådgivare åt bröderna är Alan mer positiv även om han också har svårt att lufta sina 

känslor. Alan är dock irriterad på Charlie över att han ständigt och jämt trycker ner honom. 

Han gillar inte Charlie’s sätt att leva men är samtidigt avundsjuk på brodern som han ändå ser 

upp till. Inte nog med att han känner att sin bror skäms över honom, han är dessutom 

kontrollerad av sin exfru som tre gånger i episoden förmår honom att betala saker han 

egentligen inte är skyldig att göra längre i och med deras skilsmässa. Med andra ord 

framställs Charlie som en man som föraktar det traditionella mansidealet samtidigt som han 

till viss del är avundsjuk på det. 

 

Narrativet ger ändå Alan en viss trygghet. Han vinner för jämnan brödernas vadslagningar, 

han roar sig över att Charlie för stunden verkar ha det lika prekärt och får upprättelse i slutet 

av episoden då han inser att Charlie precis som han själv är avundsjuk på sin bror. På så sätt 

är även Alans maskulina roll flytande även om han överlag representerar en man som försöker 

hitta sin plats.  
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Jake ger inte mycket utrymme i episoden. Angående sin bror och farbrors relation bedömer 

han att den är barnslig och att bröderna lika gärna kunde vara ett gay-par. Han har således 

ingen separat uppfattning av bröderna i episoden utan narrativet använder Jake till att fastslå 

att de båda inte beter sig som vuxna män.  

 

Sammantaget är en aspekt tydligare än andra i episoden; kvinnans stärkta position som den 

ledande faktorn bakom männens flytande maskulina ideal. 

 

10.  SLUTSATS OCH DISKUSSION 

10.1.  Frågeställning 1. 

På vilket sätt framställs de tre manliga huvudkaraktärerna enligt det traditionella respektive 

moderna maskulinitetsidealet i serien Two and a Half Men? 

 

Den utförda analysen visar hur de tre manliga huvudkaraktärerna framställs genom narrativets 

övergripande mönster, struktur och centrala teman i de två analyserade episoderna. I den 

första analyserade episoden ges de två karaktärerna Charlie och Alan varsin maskulin roll. 

Genom Charlie följer vi det traditionella maskulina idealet, genom Alan det modernare 

maskulina idealet. Den beskrivning Charlie gör av sig själv som ungkarl innehållandes vackra 

kvinnor, sex utan känslor, ett slappt jobb som ger bra betalt, ett drömhus och en drömbil 

ligger i linje med hur Connell beskriver den hegemoniska maskuliniteten. Pokerkvällen 

illustrerar hur detta ideal som får mannen att tränga bort sina känslor gör att Charlie och hans 

kompisar använder sig av en homosocialitet för att kunna umgås. Det moderna idealet 

kommer till uttryck hos Alan då han är osäker på sig själv trots att han gör allt han kan för att 

leva upp till sin manlighet. Hans fru lämnar honom och han får skulden för att ha förstört sin 

brors natt med en kvinna. Han försöker hitta sin plats. Enligt Connells hegemoni passar Alan 

in under Delaktighet är då han inte lever upp till kraven fullt ut. 

 

I den andra analyserade episoden är brödernas ideal i början på samma sätt åtskilda. Efter 

hand ifrågasätts dock Charlie’s maskulina roll. Flera problem framkommer och hans liv blir 

mer bekymmersamt. Narrativet berättar hur Charlie försöker hålla fast vid det traditionella 

mansidealet utan att lyckas helt. Han är avundsjuk på sin bror och kan inte kontrollera sin 

hushållerska. Han tycks tappa sin plats något och rollen som traditionellt maskulin övergår för 

Charlie i en mer flytande modern maskulin roll. Detsamma gäller för Alan, som även han 
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kontrolleras av en kvinna och är avundsjuk på sin bror. Kvinnans stärkta position ligger 

bakom männens flytande maskulina ideal likt Boyle’s utsago om att postfeminism utmanar 

det traditionella maskulinitetsidealet och är en underliggande faktor till den maskulina krisen.  

 

För att sammanfatta framställs de två motpolerna dels med en tydlig åtskillnad i form av de 

två vuxna karaktärernas olikhet och dels hur de konvergerar och flyter samman. Precis som 

Feasey menar måste jag medge att jag anser att sitcomen snarare reflekterat den sociala 

förändringen än angripit den då Two and a Half Men visserligen målar upp det traditionella 

idealet men tydligare fokuserar på att visa på maskulinitetens mångfald och konvergens. 

 

10.2.  Frågeställning 2. 

Vilket maskulinitetsideal tenderar att dominera?  

 

Ser man på de två analyserade episoderna separat så tenderar det tratitionella maskulina 

idealet att hamna i förarsätet i den första trots att de två huvudkaraktärerna ges varsitt och 

framställs på olika sätt. Dominansen blir tydlig då Charlie är den som lever utan bekymmer 

med högt självförtroende. Alan kommer till sin bror som en slagen man, lämnad av sin fru 

och problemen fortsätter i episoden. Han ser även på sätt och vis upp till sin brors ideal. 

Pojken Jake anser även han den traditionella maskulina rollen som den häftigare av de två, 

man kan säga att Jake blir den som innehar vågmästarrollen. I den andra är det svårare. Ju 

längre episoden löper desto mer flyter idealen ihop likt den konvergerande samtida 

populärkulturen. Tydligast framkommer det modernare maskulinitetsidealet som tecken på 

detta.  

 

Summerat så säger kanske inte två episoder speciellt mycket mer än ger exempel på hur serien 

inte endast syftar på att man ska efterleva det traditionella idealet utan att bilden av mannen är 

en mer komplex sådan, episoderna efterliknar dagens samtid. Det handlar förutom detta 

såklart även om att genom satir och sarkasm driva med hur mannen tacklar vardagslivet. 

 

10.3.  Frågeställning 3. 

Hur förhåller sig den yngre karaktären till de två vuxna karaktärernas maskulina uttryck? 
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Detta går enklast att se i den första episoden där Jake tycker att Charlie är tuffare än Alan och 

därmed gör en antydan till att vara mer angelägen om att i framtiden leva efter det 

traditionella idealet. Denna observation är dock väldigt ohållbar utan behövs styrkas. 

 

10.4.  Förslag till vidare forskning 

Precis som förklarat under Material och avgränsning krävdes en kraftig avgränsning av 

material vilket givetvis hämmar reslutatet. Andra faktorer som brist på tid och utrymme har 

ytterligare påverkat begränsningen av material, teori och analys. I en expanderad analys hade 

fler episoder över fler säsonger kunnat användas och därmed hade även teoriramen kunnat 

utvidgas. Denna eventuella vidare forskning skulle på ett bättre sätt undersöka maskulinitet 

och kontextualisera de maskuliniteter som framkommer. Det skulle dessutom tydligare 

exempelifieras vilken ställning Jake intar gentemot Charlie och Alan och därmed vilket 

manligt ideal Jake främst ser upp till. För att dra det hela ännu längre vore det intressant att 

blanda in mer feministisk teori och även studera de kvinnliga karaktärerna närmre, något som 

inte gavs plats för i denna uppsats. Teorin rörande genuskrisen skulle bättre kunna appliceras 

och i och med detta. 

 

Med min uppsats har jag dock uppnåt det i stil med min förväntan. Till skillnad från en av de 

tidigare uppsatsernas påstående att serien belönar det traditionella- och nedvärderar det 

maskulina -idealet hävdar jag att mitt resultat stödjer hur maskulinitet visas i sin allt mer 

flytande form. 
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