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Abstract. 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur maskulinitet och maskulin 

homosocialitet konstrueras i två avsnitt av The O.C. Inom mediestudier finns mycket 

forskning kring genus, men ofta ur feministisk synvinkel och med anledning av detta ville jag 

med den här uppsatsen fylla en lucka och se hur maskulinitet konstrueras i ett 

populärkulturellt material. Förhållandet mellan sociala och fysiska egenskaper, såväl som 

förhållandet mellan män och grupper av män låg i fokus för analysen.  

Metod: Ur seriens första säsong valdes två avsnitt där maskulin interaktion fick stort 

utrymme. Dessa har analyserats med en modell för narrativ analys hämtad från Selby & 

Cowderys bok How to study television (1995). De två avsnitten analyserades var för sig, och 

varje avsnitt delades upp i tre sekvenser som alla analyserats för att finna deras explicita och 

implicita meningsinnehåll.  

Teori: R.W Connells bok Maskuliniteter (1995), såväl som annan maskulinitetsforskning 

agerade teoretisk grund. Begreppet hegemonisk maskulinitet, enkelt beskrivet som den 

genuspraktik som för tillfället säkerställer maskulin dominans gentemot kvinnor, och teorier 

kring det har stor närvaro. Vidare diskuteras även homosocialitet, icke-romantiska 

förhållanden mellan män.  

Resultat & slutsats: Jag fann att de män som var var villiga att bruka våld mot andra män var 

de som fick störst utrymme och också var de som blev utsedda till ledare för sina kompisgäng. 

Dessa män var också fysiskt starka och mål för åtrå. De män som inte hade muskler eller var 

villiga att slåss var heller inte socialt framgångsrika. I förhållandet mellan män var 

upprättande av hierarki av högsta vikt. Detta skedde oftast genom våld. Många män visade 

dessutom upp homofobiska tendenser, men dessa män var oftast perifera karaktärer med lite 

utrymme. De socialt framgångsrika männen motsatte sig i hög grad homofobi.  

Förslag till fortsatt forskning: Den manliga vänskapen hade lite utrymme i mitt material, 

varför det är relevant mål för ytterligare forskning. Hur män förhåller sig till varandra på 

andra sätt än våld bör skrivas om då populärkulturellt material är av stor vikt vid exempelvis 

identitetsskapande.  

Nyckelord: Maskuliniteter, hegemonisk maskulinitet, homosocialitet, kropp, The O.C. 
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1. Inledning 
Tv är en stor del av vår värld och således också en stor del av vårt kulturella medvetande. 

Precis som med alla andra intryck vi utsätts för i vårt vardagliga liv, är populärkulturellt 

material en del i vårt identitetsskapande. Tv-mediet återspeglar i stor utsträckning vardagligt 

liv eller vardagliga förehavanden och problem, varför det är naturligt att vi tolkar koderna på 

tv på ett sätt som liknar det vi tolkar verkligheten på (Fiske 2003:47). Med det sagt förutsätter 

tv-mediet ofta ett upprepande av tecken för att vara lättillgänglig. Kraftigt överanvändande av 

visuella tecken tenderar att med tiden uppfattas som klyschor, men återanvändning av mer 

implicita tecken accepteras ofta av tittarna (Fiske 2003:45). Det är dessa tecken som ligger i 

förgrunden för uppsatsen då det är här myter kring könen skapas. Hur något konstrueras i 

populärkulturen bygger och beror på myter kring detsamma i verkligheten (Bignell 

2002:161). 

Begreppet man existerar i ett ganska okomplicerat förhållande till vad det inte är, där den 

enklaste uppdelningen är mot kvinna. En man är någon som inte är kvinna. Vad som är 

manligt, eller maskulint, är däremot inte lika lätt att identifiera. Trots detta finns det en tydlig 

slentrian kring vad som är och vad som inte är maskulint, något som ofta också förstärks med 

fysiska attribut i populärkulturen. Genus som konstruktion utgår i sin enklaste form från att vi 

skapar sociala förväntningar på människor utifrån biologi, alltså att det maskulina beteendet 

hos män inte är något som föds av kroppen naturligt.  

Genus och konstruerandet av könsroller är ett vanligt tema för tv-forskning, men ofta med 

fokus på femininitet (Feasey 2008:2). Alla former av genus är en konstruktion, varför studier 

kring maskulin framställning är viktigt. Den här uppsatsen kommer att avhandla 

framställandet av maskulinitet och maskulin homosocialitet i ett populärkulturellt material. 

I de program vi tittar på visas många, ofta ganska tydliga, personlighetstyper upp och i dem 

hittar vi förebilder eller får uppfattningar om hur vi kan eller borde vara, vad vi ska göra eller 

inte göra och hur vi kan förhålla oss till problem vi ställs inför. Inom en begränsad tidsram 

ställs personerna i programmen inför ett problem och tittaren får ta del av och utvärdera deras 

sätt att bemöta det.  

Med anledning av detta vill jag undersöka hur maskulinitet konstrueras i ett populärkulturellt 

material. Analysen utgår från ungdomsserien The O.C. och söker svar inte bara på 

konstruktion av maskulinitet fysiskt såväl som socialt, utan också hur homosociala 

förhållanden framställs. 



 
 

5 
  

1.2 Syfte.  

Avsikten är att belysa olika maskuliniteter i The O.C. och undersöka hur de konstrueras såväl 

fysiskt som socialt. Förhållandet mellan fysiskt utseende och social framgång har en 

tongivande roll i undersökningen, detta för att tydliggöra skapandet av myter kring 

maskuliniteter och maskulint handlande. Vidare undersöks homosocialitet, alltså icke-

romantiska förhållanden mellan män. 

 

1.3 Frågor  
Hur konstrueras maskuliniteter i två avsnitt av ungdomsserien The O.C? 

Hur konstrueras homosocialitet i två avsnitt av The O.C? 

Hur konstrueras den hegemoniska maskuliniteten i två avsnitt av The O.C, och hur hanteras 

saker som utmanar den? 

 

2. Material 
Analysen utgår från dramaserien The O.C som sändes 2003-2007 (från 2004 i svensk tv). 

Serien handlar om Ryan Atwood, en ung man med en stökig bakgrund som efter att ha häktats 

för en bilstöld och sparkats ut av sin mamma flyttar in hos sin advokat Sandy Cohen och 

dennes familj i lyxiga Newport Beach i Orange County. Handlingen kretsar i stort kring 

vanliga problem såsom kärlek, bråk, vänskap och en känsla av utanförskap. De tacklas 

regelbundet genom att huvudpersonerna, med sina olika personligheter, får hjälpa varandra i 

sin jakt på sin plats i det sociala rummet.  

Målet med analysen är att visa hur maskulinitet konstrueras. The O.C. är valt dels för att jag är 

väl förtrogen med serien i sin helhet, men också för att den riktar sig till ungdomar. I samtal 

om populärkulturens inverkan på identitetsskapande är det ofta ungdomar som lyfts, varför en 

serie riktad mot ungdomar är en bra ingång för analys.  

 

2.2 Avgränsning 
Programmet sträcker sig över fyra säsonger, men för uppsatsens syfte har materialet anpassats 

till att utgå från två avsnitt ur den första säsongen. Eftersom analysen utgår från enskilda 
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sekvenser och handlande i givna situationer hade ett större material inte nödvändigtvis svarat 

på frågorna bättre, utan kunde snarare ha lett till ett arbete som blivit för grunt på grund av 

platsbrist. Eftersom jag sett hela serien från start till slut vid ett flertal tillfällen sedan den 

sändes första gången är jag väl förtrogen med handlingen och de olika karaktärerna. Mot min 

goda kännedom av programmet som bakgrund valde jag två avsnitt ur seriens första säsong 

där intrigen är sådan att frågorna kunde besvaras. Avsnitten som kommer behandlas är seriens 

andra och tolfte, en närmare beskrivning av deras respektive teman följer i analysen. 

Varje avsnitt består av två eller tre huvudhistorier som löper parallellt med varandra. Dessa 

historier har identifierats och den eller de mest relevanta för frågeställningen är mål för 

analysen. Generellt är det historierna som innefattar ungdomarna, inte någon av de vuxna, 

som är mest utvecklade och därför är det också de som kommer lyftas här. The O.C använder 

sig av flexi-narrativ, en berättarteknik som blandar såpoperans långa berättelser som sträcker 

sig över många avsnitt utan direkt avslutning, med intriger som kan existera inom ramen för 

bara ett avsnitt (Bignell 2002:159). Detta gör programmet särskilt lämpligt för analys av 

sekvenser, då korta händelser ofta har stora effekter i programmet. 

Inledningsvis var det de två huvudpersonerna Ryan Atwood och Seth Cohen som skulle vara 

centrala i analysen, men efter hand blev det tydligt att fler karaktärer behövde lyftas. För att 

träffa frågeställningen på ett så tillfredsställande sätt som möjligt utgår analysen även från 

Luke Ward, en rival till både Ryan och Seth. Vidare kommer också mer perifera karaktärer 

beröras, men hanteras som just perifera karaktärer och inte analyseras djupare. De får istället 

representera en grupp som målen för analysen har något utbyte med. Som exempel kan 

nämnas Ryans flickvän Marissa Cooper som i analysen bland annat får representera 

romantiskt intresse, snarare än att få sina egna mål skärskådade.  

Då serien tar sin start när Ryan flyttar från sin kriminella bakgrund i en utsatt förort, till sin 

advokat i ett rikt område så finns det en tydlig klassaspekt. Den aspekten kommer dock inte 

diskuteras i betydande omfattning då det dels inte är målet med analysen, men också skulle 

kräva ett mer omfattande arbete än ramen tillåter. Karaktärernas olika bakgrunder 

kommenteras i den mån det är relevant för sammanhanget i analysen, men i övrigt diskuteras 

inte klass.   
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3. Teoretisk ram 
Maskulinitetsforskningen har genomgått en rad faser sedan Freud i början av 1900-talet 

gjorde det första underbyggda försöket till ett vetenskapligt redogörande för maskuliniteten. 

Freuds forskning, som till stor del kretsade kring barnets oidipala fas, har ingen tongivande 

plats i modern maskulinitetsforskning. Trots detta var hans bidrag viktiga då han visade hur 

genus och vuxen sexualitet var en konstruktion snarare än något av naturen givet (Connell 

1995:22). Freud var intresserad av konflikter i barndomen och ansåg att pojkbarnets rädsla för 

kastration hade en stor del i konflikten med det feminina.  

Konflikten med det feminina blev under tiden efter Freud en tydligare del, bland annat hos 

Jung som var av åsikten att polariteten maskulint/feminint är en universell struktur hos psyket 

(Connell 1995:28). Liknande tendenser finns hos Stoller som undersökte män som önskade 

bli kvinnor och unga pojkar som visade tecken på att vara på väg mot femininitet. Dessa 

tecken tolkade han som personlighetsstörningar som, i enlighet med Freud, var framtvingade 

av moderns inverkan på pojken (Connell 1995:29). De patologiska inslagen har nu försvunnit 

ur seriös forskning, men ett motsatsförhållande till det feminina är fortfarande aktuellt om än i 

annan form. En grundsyn som blir tydlig är att mäns förhållande till sin omvärld i allmänhet, 

och femininitet i synnerhet är problematisk och i stort kretsar kring social dominans.  

 

3.1 Hegemonisk maskulinitet 
En viktig person inom maskulinitetsforskningen är Raewyn Connell som utkom med sin bok 

Maskuliniteter 1995. Hon utgår mycket från vad hon kallar hegemonisk maskulinitet, ett 

begrepp som beskriver den genuspraktik som för tillfället legitimerar patriarkatet (Connell 

1995:101). Viktigt att påpeka är att det inte är en enskild maskulinitetstyp som kallas den 

hegemoniska. Då det är ett begrepp som utgår ifrån mönster som säkrar mäns dominanta 

position gentemot kvinnor så finns skiftningar inom hegemonin. Dessa beror på vilken plats 

eller tidpunkt man diskuterar och hur det aktuella samhället ser ut.  

Den hegemoniska maskuliniteten kan alltid utmanas och är därför under ständig potentiell 

utveckling. Trots att Connell beskriver hegemonin som rörlig så lämnar hon aldrig den klara 

gräns mot utmanare som hon anser att hegemonin är beroende av för att upprätthålla sin makt, 

något som stundvis kan upplevas som enkelriktat och också har kritiserats av andra forskare. 

Connell är dock tydlig med att makten inte behöver ligga hos män som har stora mått av 

hegemonisk maskulinitet, i stället kan man vara långt ifrån det och ändå ha inflytande tack 



 
 

8 
  

vare ekonomisk framgång eller bara dra nytta av den indirekta makten som erbjuds 

(heterosexuella) män. Hon och flera andra forskare lägger mycket tid på förhållandet mellan 

hetero- och homosexuella män då manlig homosexualitet anses vara förknippad med 

femininitet, och mycket av det som beskrivs är det maskulina förhandlandet med roller för att 

hålla femininitet ute.  

Även om Connell ofta återkommer till parenteser om att män nödvändigtvis inte anammar 

hegemonisk maskulinitet så ifrågasätter hon inte exklusiviteten och makten hon lagt i 

begreppet, och således också i den tydliga gränsen mot femininitet. Johansson & Ottemo 

(2013:12) föreslår att man ska tänka mindre på hegemonin i sina skadliga former och mer 

tänka sig former där den maskulina rollen inte så tungt vilar på att bli definierad som motsatt 

och priviligierad över kvinnan. De menar att Connells synsätt förutsätter att alla former av 

hegemonisk maskulinitet är lika dåliga, något som kan förringa försök till förändring till att 

bara vilja bli av med hegemoni. Ett samhälle, menar de, är beroende av makt. Detta 

omöjliggör att något skulle finnas bortom hegemonin, även om andra möjligheter än 

patriarkat finns (Johansson & Ottemo 2013:11).  

Dunlap & Johnson (2013:72) utgår från Connell, men menar till skillnad från henne att de 

flesta män väljer att leva ut sin maskulinitet på ett sätt som stämmer överens med 

hegemoniska mönster. De närmar sig åter Connell när de driver tesen att mycket i maskulint 

handlande grundar sig i rädslan för det sociala stigma som är förenat med att avsäga sig den 

inramade maskuliniteten då den återfinns i en rad kulturer män rör sig inom; att ta ett tydligt 

steg ifrån hegemonisk maskulinitet skulle också innebära att välja bort stora delar av manlig 

gemenskap, något som kan tolkas som en fingervisning till att manligt beteende är konstlat 

eller medvetet. Vidare använder de sig av begreppet hypermaskulinitet för att beskriva män 

som i hög grad anammar maskulina attribut såsom muskler och symbolisk makt (Dunlap & 

Johnson 2013:73). Detta sker, enligt författarna, för att män vill distansera sig från femininitet 

och homosexualitet. Synsättet är också en kommentar på mäns förhållande till sin egen och 

andras maskulinitet, även om de ges en mer aktiv roll än i de andra texterna. Män beskrivs i 

det närmaste som aktivt deltagande i en process där de väljer mellan olika 

maskulinitetsformer för att stärka sin individuella position inom hegemonin.  

I sin maskulinitetsforskning utgår Connell ofta från att det är det feminina, inte kvinnan, som 

maskuliniteten stänger ute. I och med detta är kampen inom gruppen ”män” den tydligaste, då 

det är en arena för utveckling som potentiellt kan utmana den egna makten. Även detta har 
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kritiserats av Johansson & Ottemo (2013:5). De citerar en undersökning av Eric Anderson 

som menar att inkluderande maskuliniteter, typer eller grupper av män som inte drar en gräns 

mot exempelvis femininitet, är så närvarande att de är relevanta att diskutera som ett alternativ 

till den enskilda hegemoniska gruppen. Dessa män ser inte upp till någon annan form av 

dominant maskulinitet och vill heller inte bli förknippad med någon dominerande arketyp. 

Anderson ser också den minskade homofobin som en anledning till att egenskaperna män 

tillåts införliva har utökats då det börjat sudda ut gränsen mellan vilka typer av maskulinitet 

som stängs ute.  

Hegemonisk maskulinitet som begrepp är inte alltid lätt att använda då det ofta tycks beskriva 

en statisk maskulinitetstyp. Raewyn Connell har i senare texter kommenterat detta och menar 

att den använingen av begreppet, hegemonisk maskulinitet som en fixerad typ eller en 

samling dåliga egenskaper kommer i vägen för studier av hegemoni i förhållandet mellan 

könen (Connel & Messerschmidt 2005:854). Vidare har hon öppnat för ett vidgande av 

begreppet som möjliggör för grupper som tidigare bara beskrevs som marginaliserade att på 

samma gång vara med i den hegemoniska gruppen (Connell & Messerschmidt 2005:848). Hos 

personer i marginaliserade grupper existerar också hegemoniska mönster, något som var 

otydligt i hennes tidigaste texter.  

 

3.2 Den maskulina kroppen 
Hur den maskulina kroppen ”bör” vara går att sammanfatta kort, eller dra hur långt som helst. 

Begreppet hegemonisk maskulinitet utgår från dominans, och sett i förhållande till det blir det 

tydligt vad en maskulin kropp förväntas vara: det är en kropp som kan dominera. En kropp 

som kräver och kan kräva respekt. En kropp byggd av muskler. Det vore enkelt att bara 

hänvisa till vilken kroppstyp som är vanligast återkommande i underklädesreklamer för att 

ringa in vilken kropp som antas väcka sexuell lusta och avund, men en sådan förklaring 

missar till stor del den sociala aspekten av kroppen.  

Hegemonisk maskulinitet beskriver i huvudsak sociala aspekter, men innehåller till viss del 

även fysiska attribut. Inte minst i filmat material är det vanligt att de män som är ledare eller 

hjältar också är långa och starka. På samma sätt intar fysiskt svaga män ofta rollen som följare 

eller humoristisk sidekick.  
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Connell diskuterar ”sann” eller ”vanlig” maskulinitet och dess förhållande till den manliga 

kroppen och belyser en viktig slentrian i diskursen; den manliga kroppens inverkan på 

maskulinitet. Sann maskulinitet förväntas ofta finnas inom den manliga kroppen eller uttrycka 

något om den (Connell 1995:69). Denna felaktighet hjälps fram av den ofta återkommande 

kopplingen mellan egenskaper och biologiskt kön i mediematerial. Den hegemoniska 

maskuliniteten förutsätter inte i sig en viss kroppstyp på ett teoretiskt plan, men kommer i 

praktiken ofta att göra det. Inte minst i tv och film görs en koppling mellan framgångsrik 

maskulinitet och starka, vackra kroppar. När karaktärerna ställs inför en kris är det ofta en 

man som ska lösa den och om det är en kvinna så agerar hon ofta på ett sätt som kan uppfattas 

som maskulint. 

Den maskulina kroppen ska dessutom kunna användas. Oavsett hur den används, om det är 

våld, sex, hårt arbete eller någon av de andra sätt den aktiva manskroppen visas upp på så 

kretsar det ofta kring just användande. Män pratar inte, män gör. Mycket forskning utgår från 

att maskulint handlande utgår från homosocialitet och gillande av andra män. Precis som 

kroppen kan användas för att skapa en gräns mot det feminina, kan den också användas för att 

skapa ordning i den intermaskulina hierarkin. Sport är ett återkommande tema för beskrivning 

av kroppen eftersom den visar hur den kan användas. Under ordnade former strider män mot 

andra män, antingen i lag eller själva. De som har de mest användbara kropparna, de kroppar 

med styrka, snabbhet som bäst organiserats för att genomföra ett syfte, går segrande ur striden 

och värderas högre i sitt förhållande till andra män (Connell 1995:80). Det är också en akt 

som kräver att sinnet lever i symbios med kroppen, där stridslusta och stridsförmåga möts. 

Hegemonisk maskulinitet förutsätter dock inte en viss kroppstyp, även om vissa fysiska 

attribut premieras.  

Att de ursprungliga försöken att beskriva den hegemoniska maskuliniteten har utmanats ser 

jag som ett tecken på att de bör prövas. Att begreppet kan upplevas som kantigt bidrar 

dessutom till dess lämplighet som måttstock på konstruerandet av maskulinitet på tv. Ofta kan 

män där upplevas som förutsägbara, det krävs oftast bara en snabbtitt för att man ska förstå 

vilken man som kommer slå och vilken som kommer bli slagen, vilken man som är 

öppensinnad och vilken man som stänger ute.  

Som tydligt är så är begreppet, eller konceptet hegemonisk maskulinitet både svårdefinierat 

och ovärderligt inom maskulinitetsstudierna. I min analys kommer jag därför utgå från social 

dominans, gränsdragning mot femininitet och andra återkommande saker som olika 



 
 

11 
 

definitioner har, för att på så sätt se hur The O.C. konstruerar hegemonisk maskulinitet. Mot 

detta mäts avvikande eller marginaliserade maskuliniteter, alltså män som inte tar ledarroller 

eller som på andra sätt avviker från hegemonin. I stort motsvarar denna definition Connells 

ursprungliga.  

 

3.3   Homosocialitet 
Homosocialitet som begrepp beskriver icke-sexuell attraktion en man eller kvinna har för en 

person av samma kön (Bird 1996:121). Som blev tydligt i avsnittet om hegemonisk 

maskulinitet handlar mycket om den manliga könsidentiteten om ett förhandlande av olika 

egenskaper. Dessa testas mot andra män, förebilder eller inte, för att ett handlande som gillas 

av gruppen ska kunna arbetas fram. Det behöver inte vara något som är bestående i en man, 

eller ens något som är närvarande i någon högre grad. Ofta är beteendet förstärkt i närhet av 

andra män, som för att visa att man inte bryter mot maskuliniteten. Inom ramen för det 

homosociala förhållandet utstakas ofta gränser för maskuliniteter och hierarkier inom 

gruppen. Maskulinitet mäts i förhållande till femininitet, men också i förhållande till makt, 

auktoritet och aggression (Hanke 1990:3). 

 

4. Tidigare forskning. 
Johnson & Dunlap visar i en undersökning där män fått diskutera maskulinitetstyper i 

mediematerial att många utläser ett par tydliga arketyper av manlighet när de tar del av 

populärkulturellt material. De använder hegemonisk maskulinitet som en sorts måttstock när 

de väver in Bourdieu och kulturellt kapital (Johnson & Dunlap 2013:82). En central poäng i 

deras resultat är att mansrollen i takt med att den förstärks också tillåts innefatta fler 

egenskaper som annars inte omfattas av maskulinitet. Alfahannarna, hjältarna, samlar på sig 

ett så stort kapital av erkänt maskulina handlingar och egenskaper att de inom ramen för det 

också kan lämna den inramade maskuliniteten. En idrottsstjärna kan tillåtas gråta vid en 

förlust eftersom hans manlighet redan är erkänd. Författarna menar också att män förhandlar 

med de olika maskulinitetstyper de ställs inför och väljer att införliva valda delar ur dem för 

att på så sätt skapa sin egen genusidentitet (Johnson & Dunlap 2013:71).  

Sharon Bird (1996) har genomfört en studie om homosocialitet baserad på en rad intervjuer 

med unga killar på college i USA. Hennes slutsats vilar tryggt i att mäns förhållande till 
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hegemonisk maskulinitet är ett förhandlande, men visar upp ett i det närmaste medveten 

inställning till vad män anser att män ska göra. Bird menar, i enlighet med Connell, att många 

aspekter av hegemonisk maskulinitet inte är något som införlivas av de flesta män, men visar 

med sin undersökning att det samtidigt är något som män lyfter fram i homosociala 

förhållanden. Saker som emotionell frånkoppling, tävling och sexuell objektifiering av 

kvinnor lyfts som medvetna val män gör när det är runt andra män. De tjänar alla syftet att 

skapa gränser mot det feminina, men också mot andra män för att upprätta eller upprätthålla 

hierarki inom den maskulina gruppen (Bird 1996:122).  

En studie som liknar min genomfördes 1990 av Robert Hanke. Han undersökte maskuliniteter 

i tv-serien Thirtysomething och visade hur serien använde sig av förhandlande med den 

hegemoniska maskuliniteten. Männen i serien, menar Hanke, visades regelbundet upp som 

”feminiserade” och mer öppna för hem- och hushållsfrågor och relationer. Männen var dock 

fortfarande patriarker som försörjde sina familjer, varför Hanke menar att den typen av 

representation kan stå för ett skifte i den kulturella innebörden av att vara man utan att 

förändra den sociala könsstrukturen (Hanke 1990:245). Hanke är dock väldigt tydlig med att 

serien i huvudsak sågs av kvinnor, något han lyfter flera gånger och som stundvis får det att 

verka som om han tror att det specifikt är de individer som ser det givna programmet som 

omfattas av dess budskap. Ett sådant synsätt kan upplevas något inskränkt då vi dels tolkar 

budskap på tv olika, men framförallt bygger vår världsbild av andra saker än bara tv.  

Rebecca Feasey skriver att ungdomsserier ofta hanterar vanliga problem genom att låta 

huvudpersonen (ofta en man) vara från en annan plats eller annan planet. Det är temat i såväl 

Rosswell som Smallville och introducerar en helt ny typ av maskulinitet för att visas i 

förhållande till övriga manliga karaktärer (Feasey 2008:49). Hon påpekar också att 

programmen som visar hur ungdomar gör saker är skapade av vuxna inom ramen för en 

vuxenvärld, varför ungdomarnas uppförande är en sorts uppfostran för tittaren. Dåligt 

beteende bestraffas och bra beteende belönas (Feasey 2008:45). Det är exempelvis ovanligt att 

en karaktär i en ungdomsserie kör rattfull utan att denne också råkar ut för en olycka. 

Genom att visa hur maskuliniteter konstrueras och hur förhållanden inom den maskulina 

gruppen gestaltas vill jag påvisa eventuella mönster i beskrivningen av män. I huvudsak utgår 

analysen inte från män i sitt förhållande till kvinnor, utan i förhållanden inom den maskulina 

gruppen. Jag hoppas kunna fylla en lucka i fältet, då genusstudier av populärkulturen i 

huvudsak har fokus på kvinnor (Feasey 2008:1).  
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5. Metod  
Materialet analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Två metoder har kombinerats 

för att på ett så omfattande sätt som möjligt kunna svara på de frågor som undersöks. 

Analysen utgår från Selby & Cowderys modell för studier av tv och förstärks med begrepp 

hämtade från semiotiken.  

Materialet analyseras inledningsvis i sekvenser var för sig, men följer samma analysgång. 

Resultaten diskuteras avslutningsvis tillsammans. Första steget är en narrativ analys hämtad 

från Selby & Cowderys bok How to study television (1995). Deras modell för analys av TV är 

uppdelad i fem huvudområden som i sin tur består av en rad delmoment och aspekter att ta 

hänsyn till, men är här anpassad till att ta hänsyn till narrativet. Modellen innefattar även 

publikanalys och omkringliggande produktionsfaktorer såsom ekonomi, men de kommer inte 

användas i min analys då det skulle kräva ett långt mer omfattande arbete än tidsplanen tillåter 

och heller inte skulle underlätta för att besvara mina frågor. 

Trots att andra angreppssätt finns i modellen så utgår Selby & Cowdery i stort från semiotisk 

analys av det materialet, varför det också är begrepp från semiotiken som plockats in i min 

narrativanalys. 

 

5.1 Narrativ analys 
Textens narrativ är själva berättelsen. Det som visas på exempelvis tv upplevs ofta som om 

det följer en naturlig utveckling, som om texten följer karaktärerna i deras riktiga liv och att 

det som sker är vad som måste ske. I själva verket är narrativet ett noga konstruerat mönster. 

Hur och när något sker är medvetet. Narrativanalys ser därför till vad som berättas, och 

framför allt varför det berättas. Selby & Cowderys modell är uppdelad i tre steg, där varje nytt 

steg ser djupare ner i texten.  

Till att börja med görs en övergripande, men detaljerad beskrivning av själva berättelsen. 

Personerna, platsen och typen av berättelse beskrivs så ingående som möjligt för att få en 

känsla för narrativets natur (Selby & Cowdery 1995:30). Ingen tolkning av materialet krävs, 

det ska bara redogöras för vad man faktiskt ser. 
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Nästa steg är narrativets explicita mening (Selby & Cowdery 1995:31). Berättelsens tema och 

viktiga beståndsdelar agerar tillsammans med karaktärerna och miljön, och allt bygger mot 

något. Det som visas upp bär ofta en lång rad ganska lättolkade signaler, inte minst när det rör 

analys av tv. I stort sett allt som är på skärmen är där av en anledning, det existerar för att 

konnotera något, för att väcka en känsla. Det kan röra sig om val av musik, tid på dygnet, 

klädsel och andra lättidentifierbara signaler som i varje givet skede av narrativet agerar 

tillsammans för att förstärka tittarens upplevelse. Hur något visas upp är således av stor vikt. 

Kläder kan användas för att förstärka den övergripande bilden av en karaktär, precis som 

platsval för en scen har stark påverkan på hur den upplevs. En känslomässig scen som äger 

rum i skymningsljus och spelas upp över sorglig musik upplevs lätt som starkare än om den 

ägt rum i en hoppborg till glada toner. 

Den tredje nivån berör implicit mening och går ut på att försöka koppla det man funnit till den 

verkliga världen. Om det förra steget går ut på att söka ut vad delarna i berättelsen betyder, så 

går det här steget ut på att kombinera dem och relatera dem till samhället och samhällets 

värderingar. Textens övergripande teman och hur man konstruerar saker som exempelvis 

könsroller, lyfts och vägs mot den riktiga världen (Selby & Cowdery 1995:32). Under detta 

steg i analysgången finns viss risk för subjektivitet och momentet kan stundvis upplevas som 

svårt.  

Värderingar gällande exempelvis könsroller skiljer sig mellan geografiska platser och 

historiska epoker. The O.C, som den här analysen utgår från, utspelar sig i början av 2000-

talet i USA. Det kulturella inflytandet USA har över Sverige underlättar för tolkandet av 

materialet då vi regelbundet tar del av amerikansk underhållning, vilket dessutom ytterligare 

bidrar till studiens relevans. Metoden hade behövt anpassas för att ta hänsyn till historiska 

skiftningar om materialet var väldigt gammalt, men i det här fallet kommer det inte göras.  

 

5.2 Semiotik 
Semiotisk analys utgår från förhållandet mellan ett tecken och dess mening, och sättet tecknen 

kombineras till koder (Fiske 2003:22). I min analys är det i huvudsak begreppen konnotation, 

denotation och myt som kommer användas.  
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5.2.1Konnotation och denotation 
Inom semiotik och analys av visuella tecken används begreppen konnotation och denotation. 

Tecknets denotativa del är vad vi ser, och den konnotativa delen är dess mening. Den 

denotativa delen hos ett foto på ett hus är det faktiska huset, vägen som leder upp till det och 

vad mer som kan finnas i bilden. Den konnotativa delen är vad användaren kopplar till det 

aktuella tecknet (Fiske 2003:28). Foton på ett stort och ett litet hus denoterar båda hus, men 

konnoterar olika saker. Konnotationen är också subjektiv, inte något objektivt eller 

nödvändigtvis allmängiltigt. Man kan dock tala om intersubjektivitet, en subjektiv uppfattning 

som delas av många, eftersom det ofta finns en stark koppling till den kulturella 

konventionen. Vad något konnoterar är därför ofta inte en tolkning som kräver speciellt 

mycket jobb, i synnerhet när det gäller tv-serier. Skaparen använder musik, ljus, vinklar etc. 

för att väcka känslor hos tittaren (Fiske 2003:29). Tittarnas tolkning av vad en scen 

konnoterar liknar ofta varandra då det stämmer överens med den kulturella kopplingen mellan 

betecknande och betecknad.  

 

5.2.2 Myt 
Hur tecknen används påverkar också hur det betecknade upplevs. När ett tecken bär kulturell 

mening har det flyttat över till andra ordningen och representerar inte längre bara sig själv. En 

bild på något står inte för det avbildade, utan för dess sammanhang. Tecknet betecknar 

kulturella värderingar och har blivit var Barthes kallar en myt (Fiske 2003:26). När vi ser en 

man med polisuniform är det lätt att anta saker om honom, hans sätt att leva och agera. Vi 

behöver ingen kännedom om den specifike mannen för att vår uppfattning av myten ska 

väckas av hans klädsel. Både vår erfarenhet av fiktiva och riktiga poliser skulle rimligen få 

oss att tänka på honom som en person som inger trygghet och säkerhet. Hade poliser däremot 

regelbundet visats upp som elaka, orättvisa och våldsamma är det rimligt att myten hade varit 

en annan.  

Medietexter kopplar ofta en betecknare med en annan. De kopplar konnotationer till personer 

och ting och ger dem mytisk mening (Bignell 2002:17).  

Skaparen av en film eller tv-serie kan aldrig garantera att tittarna tolkar ett tecken på ett givet 

sätt, varför regelbundet användande av tecken på liknande sätt är nödvändigt. Regelbundet 

användande av ett tecken gör det mer konventionellt och ökar chansen att fler användare ska 

vara överens om dess mening och avkoda det på liknande sätt (Fiske 2003:45).  
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Sättet vi tolkar tv är mer eller mindre detsamma som sättet vi tolkar verkligheten. De båda 

består av en mängd tecken och koder som har kulturellt betingad innebörd (Fiske 2003:47).  

På grund av bland annat detta är tv en viktig del i skapandet av såväl kultur som myter och har 

ofta en central del i våra liv. Tv visar inte bara vad som händer i världen, den visar oss hur vi 

ska förhålla oss till vår omvärld och människorna i den. Med anledning av detta kommer jag i 

den avslutande diskussionen reflektera över vilka myter kring maskulinitet som konstrueras i 

The O.C.  

 

5.3 Operationalisering 
I The O.C. består varje avsnitt av tre eller fler berättelser som löper parallellt med varandra. 

Dessa har under ett par första läsningar identifierats och skilts från varandra.  Eftersom den 

här uppsatsen söker svar på frågor rörande maskulinitet har berättelser rörande männen i 

serien lyfts ut för att analyseras. Analysgången följer huvudsakligen Selby & Cowderys 

modell som redogjorts för ovan. I de olika stegen används de begrepp från semiotiken som 

förklarats ovan för att tydliggöra teckens möjliga innebörd i sekvenserna.  

Analysen utgår från två avsnitt ur seriens första säsong. Dessa behandlas var för sig, men 

följer samma analysgång och diskuteras tillsammans i slutet av texten.  

Analysmomentet inleds med en övergripande beskrivning av avsnittet, följt av mer ingående 

beskrivningar av valda sekvenser ur de båda avsnitten. Med sekvens menas ett skede i serien 

som kan, men inte behöver sträcka sig över flera scener.  

De sekvenser som kommer analyseras är skeden i avsnitten som visar upp maskulint 

handlande i olika sammanhang. Selby & Cowdery (1995:71) väljer att inleda sin analys med 

att se på ett avsnitts öppningsscen, men eftersom The O.C. inte alltid öppnar sina avsnitt med 

något som kommer följa den del av historien min övriga analys intresserar sig för, så har jag 

valt att inte göra det. Eftersom båda avsnitten i huvudsak kretsar kring samma karaktärer så 

avslutas denna del med en närmare beskrivning av dem.  

Modellen för analys ser ut som följer: 

- Beskrivning av hela det aktuella avsnittet 

- Val av berättelse att följa 

- Val av sekvenser ur den berättelsen. Dessa behandlas var för sig.  

- Analys av explicit och implicit mening i varje sekvens.  
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- Avslutande diskussion 

 

5.4 Karaktärer 
Här följer en beskrivning av de karaktärer som berörs i analysdelen.  

- Ryan Atwood. Den tyste hjälten. Ryan är 16 år gammal och uppvuxen i ett 

slumområde i Chino, en ort som i serien beskrivs vara kantad av kriminalitet. Han har 

dålig kontakt med sin pappa som sitter i fängelse för väpnat rån. Ryan har en storebror 

som regelbundet sätter de båda i trubbel och också är den som i seriens öppningsscen 

är drivande i en bilstöld som leder till att de båda fängslas. I anslutning till detta 

lämnas Ryan av sin alkoholiserade mamma som passar på att flytta medan han sitter 

häktad. Brodern sitter, precis som pappan, i fängelse under större delen av serien. 

Ryan känner sig ofta utanför, är stundvis aggressiv och har lätt att ta till våld. Han är 

hellre tyst än pratar om saker. Trots sin bakgrund är han duktig i skolan och drömmer 

om att bli arkitekt. Han är också väldigt rättrådig och lägger stor vikt vid ärlighet och 

lojalitet. Han är muskulös och har ofta kläder som visar upp det. 

 

- Seth Cohen. Vapendragaren. Seth är son i familjen som tar in Ryan och de båda blir 

snabbt bästa vänner. Han är uppväxt i Newport Beach tillsammans med övriga 

ungdomar i serien, men har aldrig varit vän med någon av dem. Han är osäker, men 

pratar mycket och använder ofta humor för att skydda sig. Seth är Ryans motsats inte 

bara socialt, utan också fysiskt. Han är smal och gänglig och har sällan bara armar, 

utan bär i stället långärmade tröjor under t-shirts och bär långbyxor. Han tycker om att 

åka skateboard, rita och läsa serietidningar och drömmer om att i framtiden bli 

tecknare.  

 

- Luke Ward. Klassisk översittarkaraktär. Han jämngammal med de övriga och går i 

samma skola. Han är kapten i vattenpololaget, är lång och är väldigt muskulös. Luke 

har, precis som de flesta andra i skolan, retat eller uteslutit Seth sen de var små. Han 

har i seriens början ett förhållande med Marissa Cooper, innan hon blir tillsammans 

med Ryan och de båda blir rivaler. Rivaliteten grundar sig också i att Ryan attackerar 

Luke när denne tillsammans med några vänner är elaka mot Seth i seriens första 

avsnitt. Luke har två syskon och är uppvuxen i en kärnfamilj där pappa driver en 

framgångsrik bilfirma och mamma är hemma och uppfostrar barnen.  
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- Marissa Cooper. Klasskamrat till de övriga tre. Har bott granne med Seth sen de var 

små, men har aldrig haft någon vänskap. Hon är romantiskt intresse för både Ryan och 

Luke och är mål för många intriger.  

 

6. Analys.  

6.1 Säsong 1, avsnitt 2. The Model Home 
Avsnittet inleds i familjen Cohens hem. Medan Seth och Ryan ligger i varsin uppblåsbar 

fåtölj i poolen är föräldrarna i köket och diskuterar Ryans framtid. Sedan han hamnade hos sin 

värdfamilj bara några dagar tidigare har han hamnat i slagsmål med Luke, en översittare från 

Seths skola, och nu vill Kirsten, mamma i familjen, att han ska flytta. Eftersom han inte har 

ett hem att återvända till kommer han att hamna på en ungdomsvårdsanstalt i väntan på 

fosterhemsplacering, något som på grund av hans höga ålder kan vara svårt att få tag på.  

När familjen något senare ska äta middag presenteras några av de saker som ska komma att 

bli centrala för avsnittets intrig. Seth vill att Ryan ska få bo kvar hos familjen eftersom de har 

så mycket extra plats, men han tystas genast av sin mamma Kirsten. Ryan själv tar allt med 

lugn. När han ska skriva på papper om att han godkänner att hamna under statens beskydd 

lägger han märke till en modell av ett hus som står på ett bord i köket. Kirsten förklarar att det 

är en modell av ett hem som hennes firma bygger, men att projektet för tillfället står still. 

Skillnaderna mellan Seth och Ryan har redan här börjat presenteras, något som fortsätter 

under hela avsnittet. Medan den barnslige Seth vänder sig till sina föräldrar för att göra allt 

bra, accepterar Ryan den hand som han tilldelats.   

Intrigen tar fart när Seth kommer på Ryan med att packa sin väska för att rymma och istället 

föreslår att de ska gömma Ryan i det tomma huset Kirsten bygger, något som Ryan går med 

på. I nästa scen stöter de på grannflickan Marissa Cooper, som reagerar på att Seth klätt sig i 

långbyxor och en svart tröja med polokrage mitt i sommaren. Seth erkänner uppdraget, men 

motiverar samtidigt sitt klädval med att han ville vara stealth (ung. osynlig för radar) och att 

kläderna dessutom hade en slimmande effekt på honom. Hans sätt att agera bidrar ytterligare 

till bilden av honom som den mindre maskuline av honom och Ryan. Han är tafatt och osäker 

och uppträder i det närmaste parodiskt.  
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De tre tar Marissas bil för att åka till huset och under bilfärden diskuterar de vilken musik de 

tycker om. Ryan säger sig inte lyssna på musik, men tycker om allt. Marissa menar att hon 

lyssnar på punk, på vilket Seth replikerar att Avril Lavigne (kanadensisk popsångerska) inte 

är punk. Hon svarar med att räkna upp en rad ”riktiga” punkband som det visar sig att även 

Seth lyssnar på. Han frågar sig själv, med tydlig avsmak, om han verkligen lyssnar på samma 

musik som Marissa Cooper.  

Under första kvällen i huset lär de tre känna varandra bättre. Seth passar på att prata skit om 

Luke och håna denne för att han vaxar sitt bröst. Ganska snart blir Marissa och Ryan 

intresserade av varandra, något som ytterligare föder rivaliteten mellan honom och Luke. Mot 

slutet av avsnittet kommer Marissa och hälsar på Ryan en sen kväll. Hon frågar om hon får 

spendera natten med Ryan, som säger nej och förklarar att det nog inte vore en bra idé. 

Spänningen mellan honom och Luke ökar under avsnittet när de vid flera tillfällen stöter på 

varandra och hamnar i bråk. Vid ett restaurangbesök springer de på varandra, vilket 

omedelbart leder till konfrontation och slagsmål.  

Rivaliteten kulminerar mot slutet när Luke tillsammans med några vänner söker upp Ryan i 

det övergivna huset för att göra upp. Ett slagsmål bryter ut, under vilket ett par ljus faller och 

tänder eld på huset, varpå alla flyr därifrån. Ryan försöker lifta därifrån och den första bilen 

som stannar är körd av Luke. Tillsammans åker de hem till familjen Cohen där polisen redan 

väntar. De erkänner vad de gjort, och avsnittet slutar med att de båda blir bortförda i 

handfängsel.  

Avsnittets huvudsakliga tema är försöken att göra det möjligt för Ryan att stanna, med alla 

problem det innebär och kan komma att innebära i framtiden. Dock tjänar berättelsen ett helt 

annat syfte: det fastställer karaktärernas relation till varandra och visar redan här vad tittaren 

kan förvänta sig av deras framtid.  

 

6.1.1 Sekvens 1, pojkar i poolen 
Sekvensen är hämtad från avsnittets inledning och kommer direkt efter en tillbakablick på vad 

som hänt i förra avsnittet. I en pool med glittrande vatten ligger de två huvudpersonerna Ryan 

och Seth och flyter på varsin uppblåsbar fåtölj och pratar om vad de ska göra Ryans sista kväll 

hos familjen. Seth föreslår skämtsamt att de borde göra något speciellt, som att skaffa ett par 

tatueringar eller uppsöka prostituerade och förlora oskulden, men fortsätter med att föreslå att 
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de kanske ska se en hajfilm på bio istället, om det är vad Ryan vill. Ryan säger att han bara 

vill stanna hemma och ta det lugnt, i övrigt är han mycket fåordig.  

Explicit meningsinnehåll 

Scenen är i sig väldigt kort, men fyller ett syfte som är återkommande i avsnittet; den visar 

vad två karaktärer inte har gemensamt. Att två personer som knappt känner varandra skulle 

vara osäkra på den andres intressen är i sig inget konstigt, men Seths humoristiska raljerande 

fungerar också som en fingervisning åt myten om män som Ryan. Karlakarlar som är 

muskulösa, är tysta och lite svårmodiga är och tycker om att alltid vara så, även när 

valmöjligheten till något annat finns. Trots att de ligger i en pool och har det bra, så ska han 

vilja runda av sin dag med ett par tatueringar och objektifiering av kvinnor. I enlighet med 

vad bland andra Bird sagt om homosocialitet, att män väljer att mötas i sexuell objektifiering 

av kvinnor snarare än känslor, är det också det som är det första trevande (om än uppenbart 

skämtsamma) försöket för en man att närma sig en annan.  

Det som sägs kan också tolkas som Seths försök att få sin egen manlighet godkänd. Han säger 

inte att de ska uppsöka prostituerade för att ha ”vilket sex som helst”, utan han säger att de ska 

förlora oskulden. Seth är alltså själv oskuld och tycks undra om Ryan också är det, ett möjligt 

försök till att se om hans oskuld är ”okej”.  

Serien är rakt igenom överöst med bilder som konnoterar välfärd och stark ekonomisk status, 

men poolscenen fyller också en annan funktion än att bara beskriva platsen. De båda är 

avklädda och tittaren får ta del av deras kroppar. Medan Seth visar upp en snarast 

muskelbefriad kropp är Ryan hans fysiska motsats. Han, den dominante mannen som 

använder våld för att hålla folk ifrån sig, är också den klart mer muskulöse. Hur de avklädda 

kropparna visas upp är också talande: medan den spensliga Seth får glida förbi i profil med 

fåtöljen som täcker mestadelen av honom, filmas Ryan framifrån och hans muskulösa 

överkropp erbjuds hela bildrutan. Sammantaget med ovanstående skapas en bild av att den 

man som besitter färre fysiska attribut som konnoterar tydlig maskulinitet också är han som 

hamnar i bakgrunden, han som placeras i underläge och testar saker män kan göra 

tillsammans, till synes ovetande om vilka de kan tänkas vara.   

 

Implicit meningsinnehåll 
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Sett till utrymme och roll i sekvensen kan man tolka det som att en muskulös kropp är en 

attraktiv kropp. Trots att smak som känt är individuell så är det en vanligt återkommande 

slentrian kring maskulina kroppar. Muskler är attraktivt, inte bara för kvinnor utan också för 

andra män. Att den mindre muskulöse mannen lämnar över bestämmandet till den andre kan i 

det här sammanhanget naturligtvis handla om gästfrihet, men sett till hur de båda konstrueras 

över flera sekvenser är det bara en möjlig delförklaring. En man som är stark fysiskt är också 

en man som är stark i sitt förhållande till andra män. Vidare visas inte en fysiskt svag man upp 

på samma objektifierande vis och erbjuds inte lika utrymme för publikens sexuella åtrå.   

 

6.1.2 Sekvens 2, Ryan i huset 
Sekvensen följer Ryan, Seth och Marissa och visar deras första morgon efter Ryans flytt till 

det tomma huset. Medan Ryan spenderar sin första morgon i huset så får både Seth och 

Marissa försöka komma undan sina familjer för att inte avslöja hemligheten. Hos familjen 

Cohen har polisen dykt upp och letar efter Ryan som nu är anmäld försvunnen. Seth säger att 

han inget vet, men att han tror sig ha hört att Ryan funderade på att åka till Mexiko för att 

försörja sig på tuppfäktning.  

Hos Marissa har Luke dykt upp och föreslår att de båda ska åka ut på sjön i hans pappas båt, 

men eftersom hon är på väg till Ryan och inte vill berätta det säger hon istället att hon fått tid 

för vaxning på en mycket välbesökt salong som är svår att få tid hos. Hon bjuder in Luke att 

följa med och påpekar att vaxning inte bara är för tjejer, men han avböjer och reser sig 

omedelbart för att åka därifrån.  

Scenerna varvas med inblickar i vad Ryan gör. Han går runt i bygget, känner på materialen 

och tittar i rummen som döljer sig bakom lager av byggplats. Till sist går han fram till en 

byggställning, fattar två av rören och börjar träna genom att dra sin kropp upp och ner med 

armarna.  

 

Explicit meningsinnehåll. 

Genom att visa hur Seth och Marissa beter sig mot sina familjer har man också visat hur deras 

liv påverkats av Ryan. Han tycks ha gett dem båda en helt ny position i sina egna liv. Från att 

ha varit självklar i rollen som lydig son, är nu Seth i full färd med att ljuga för både polisen 
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och sina föräldrar. Marissa följer samma mönster och lurar bort sin pojkvän för att i stället 

kunna spendera dagen med Ryan. Redan här, i början av serien, kopplas Ryan till myten om 

den manlige hjälten. Kvinnor vill vara med honom, män vill vara som honom. 

Vi har fått veta att Ryan har ett förflutet inom byggbranschen, något som förstärks av hans 

blick när han går runt i huset och tittar. Han tycks känna igen sig i miljön när han ledigt rör 

sig bland materialen och undersöker arbetet. Detta fastställer en tydlig skillnad mot de andra 

två i sekvensen; allihop är lika gamla, men medan Seth och Marissa har fullt upp med att 

försöka komma runt sina föräldrar så är Ryan redan självständig och har hunnit ha ett arbete. 

Att det dessutom är ett kroppsarbete bidrar till att konstruera hans maskulinitet. Kroppsarbete 

har klassiskt förknippats med manlighet, det kräver muskler och byggen är ofta arbetsplatser 

där främst män jobbar. Scenens denotativa sida visar upp en ofärdig miljö, ett hus under 

byggnation där inredningens plats tas upp av verktyg och ställningar. Den lämnar också 

mycket utrymme åt Ryan, som i scenen är den enda skådespelaren och ges odelat utrymme. 

Platsen konnoterar förändring och råhet, en möjlighet för någon med kunskap att skapa något. 

Det finns nästan en övertydlighet i förhållandet mellan platsen och mannens sätt att röra sig 

där. Han hör liksom hemma i råheten och arbetsmiljön, och hur han kommer att nyttja den 

sätter ytterligare hans arbetande kropp i fokus. 

Det första Ryan gör efter att ha tittat runt i huset är att använda en byggställning som 

träningsredskap. Kameran skär av bilden och visar bara hans överkropp och svällande 

muskler medan han gör pull-ups hängande från metallrören. Han är klädd helt i svart, med en 

tight t-shirt, långbyxor och grova kängor. Runt ena handleden bär han ett brett läderarmband 

som för tankarna till bojor. Klädseln är klassisk utan att vara dressad, genomtänkt utan att 

vara överarbetad.  

Den maskulina kroppen är en som ska kunna användas. Även om det krävs disciplin och hårt, 

upprepat arbete för att få en stark kropp ses mannen ofta träna under korta intensiva perioder 

för att göra sig redo för något. Den muskulösa kroppen tycks vara ständigt redo att användas, 

bara den påminns lite. Miljön som träningen sker i bidrar ytterligare till myten om mannen. 

Ensam på en byggarbetsplats, omgiven av stål och smuts tar han vad som finns tillgängligt för 

att göra sin kropp redo att användas. Tankarna förs osökt till den välkända träningsscenen i en 

av filmerna om boxaren Rocky där Sylvester Stallone springer i djup snö och slår på stora 

köttstycken för att drilla sin kropp.  
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Även delen av sekvensen som visar Marissas morgon lyfter frågan om mannens förhållande 

till sin kropp. Luke ryggar tillbaka och verkar nästan skrämd av bara tanken på att följa med 

sin flickvän och bli vaxad. Hon säger att ”det inte bara är för tjejer” vilket troligen innebär att 

hennes tanke är att han också ska vaxas och hon har med det också ringat in vad hon tror är 

Lukes oro: att göra något omanligt. Det preciseras inte vad eller vilket område som ska 

avhåras, samtalet hinner inte komma längre än till förslaget innan Luke slår bort det. Väger 

man in andra scener i avsnittet blir det dock tydligt att Luke inte alls är avigt inställd till att ta 

bort kroppsbehåring. Vid flera tillfällen nämns det att han och resten av vattenpololaget rakar 

bröstet, men då sätts det i förhållande till ökad sportslig framgång. Detta för tankarna till 

Johnson & Dunlaps utsaga om maskulint kapital: i exempelvis idrottsliga sammanhang kan en 

man samla på sig så stort kapital av maskulinitet att han kan tillåtas göra något feminint utan 

att det hotar hans manlighet. Tillsammans med Marissa är det otänkbart att han ska vaxa sig, 

något som hon vet. Tillsammans med sitt idrottslag är det dock helt okej att mötas i den 

annars feminina akten av avhårning.   

 

Implicit meningsinnehåll 

Samhällets upprättande i hierarkier med hegemonisk maskulinitet på toppen visas här på 

mikronivå. Det visas dock inte upp som något negativt, istället enas alla kring en gemensam 

sak. Marissa och Seth har bott grannar sen de var små, men är inte vänner och tycker inte 

särskilt bra om varandra. Trots detta enas de och finner varandra i det gemensamma projektet. 

Satt i ett större perspektiv kan det tolkas som om den nyare och utvecklade definitionen av 

hegemonisk maskulinitet som gör gällande att där finns flera goda aspekter. En ledare, som i 

det här fallet är man, kan ha en enande inverkan och samla människor kring något bra. Värt 

att notera är dock att Ryan vid den här tidpunkten inte gjort särskilt mycket för att förtjäna sin 

position. Istället bygger den i stort på åtrå som de andra två har för honom, något som inte är 

ett centralt inslag i större maktstrukturer där män är dominanta.  

 

6.1.3 Sekvens 3. Pannkaksturné. 
Sekvensen inleds med att Seth, Ryan och Marissa sitter på ett café och äter pannkakor. De 

pratar om hur de ska gå till väga för att få Ryan att stanna när Seth säger att just nu kan vara 

det första stoppet på en pannkaksturné genom Nordamerika. Raden är en referens till boken 
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On the Road av Jack Kerouac, något som Marissa snappar upp på. Hon säger att det är hennes 

favoritbok och Seth mumlar att det också är hans favorit. 

Samtalet fortsätter med att Ryan berättar om sin egen plan. Hans mamma har haft en pojkvän 

som är byggarbetare. Denne har nu flyttat till Texas, men har tidigare låtit Ryan jobba med 

honom och sagt att erbjudandet står kvar om han någonsin kommer till Texas, något som 

Ryan nu vill göra. Han säger att han behöver hitta ett par dagars jobb så att han har pengar till 

resan och blir tyst och sur när Marissa erbjuder sig att bara ge honom pengarna.  

Scenen tar fart när Luke och hans vänner dyker upp på caféet. Ryan och Seth försöker gå 

därifrån, men Seth välter en bricka med porslin och de blir upptäckta. Seth försöker hälsa på 

Luke, som bara skrattar och kallar honom queer, varpå Seth replikerar att han åtminstone inte 

rakar bröstet. Ett bråk uppstår och Ryan slår ner Luke innan han flyr därifrån tillsammans 

med Seth.  

 

Explicit meningsinnehåll. 

Precis som i sekvensen ovan fortsätter man här att visa Ryans arbetslivserfarenhet. Det är en 

viktig detalj då det bidrar till att visa honom som en man som tar ansvar, en som jobbar och 

drar in pengar och gör vad en man ”ska göra”. Det kan också tolkas som en kommentar på 

klasskillnaden, att fattiga ungdomar tvingas jobba medan rika ungdomar kan leva på 

föräldrarnas pengar. Det ligger viss sanning i det, men mot bakgrund av det tittaren vet om 

Ryans förflutna blir den förklaringen otillräcklig. Inte ens hans övriga familjemedlemmar 

arbetar och de av hans gamla vänner som visas är inte heller i arbete. De är dock inte med i de 

här avsnitten och därför dras inte tolkningen längre än till ett konstaterande.  

Ett tema i On the road är att huvudpersonen växer genom att uppleva saker tillsammans med 

andra. Seths kommentar tyder således på att han i Ryan har hittat någon att växa tillsammans 

med, någon han kan uppleva saker med. Han berättar att han läst boken förut, men ännu inte 

upplevt det som händer i den. Han har väntat på en ledare, någon som kan ta med honom på 

ett äventyr (trots att äventyret är hans egen idé).   

Både musiken i bilen (kommenterad i den inledande beskrivningen) och boken som nämns på 

caféet konnoterar frihet och förändring. Utan att gå in för djupt på någon av de två kan man 

konstatera att punk ofta förknippas med ilska mot staten eller någon form av överhet, och Jack 
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Kerouacs roman kretsar kring att lämna det inramade livet bakom sig. Ryan kan representera 

något nytt, något normbrytande och fritt för dem. När han ska fara därifrån tas det ifrån dem, 

något de inte vill.  

Ryan utser sig aldrig till ledare. Det är en roll han till och med försöker undvika, men ändå en 

roll som tillskrivs honom. Inte bara är han spännande för att han är ny, han införlivar en rad 

kvaliteter som förknippas med vuxenliv och konnoterar frihet. I enlighet med Rebecca 

Feaseys bok så kretsar handlingen kring en man som verkar drastiskt annorlunda för 

personerna i hans närhet. Han är inte från rymden, men kunde lika gärna varit. Han är fri och 

erfaren och har kvaliteter som får de andra att vilja hjälpa och följa honom.  

Bilderna tar upp ett tema som är väldigt vanligt i The O.C. I slutet av sekvensen, när det 

uppstår en hetsk ordväxling mellan Ryan och Luke, så är det åter våldet som blir lösningen. 

Sammanhanget får det ofta att se ut som om tittaren förväntas förstå Ryans våld, men 

samtidigt är sådana ansträngningar ingen ursäkt. Faktum kvarstår att återanvändandet av den 

typen av tecken föder myten om maskuliniteter. Fiske (2003:45) skriver om hur tecken görs 

konventionella genom upprepning, och det här är precis en sådan situation. Det är inte bara 

förväntat att Ryan ska slå, han erbjuds allt som oftast en anledning att göra det berättigat och 

framförallt slår han ofta. Våldet ter sig därför som en naturlig del av maskulin 

konflikthantering, i synnerhet när det gäller fysiskt starka män som tar mycket plats. De 

förefaller nästan lite dumma och ensidiga. 

 

Implicit meningsinnehåll 

Tre förslag på frihet presenteras, och det är bara ett som faktiskt är realistiskt. Det första är att 

följa resan från en favoritbok, det andra är att be föräldrarna om pengar. Det tredje är att 

faktiskt jobba för sin lön för att sedan använda den lönen för att avancera i arbetslivet. En man 

tar hand om sig själv, han ber inte om hjälp och han skapar sitt eget liv. Även om Ryan 

representerar frihet för sina vänner så får tittarna veta att han trots allt är ganska inlåst och 

ensam. När han så slår någon som sagt något dumt ter det sig nästan naturligt, inte bara på 

grund av scenen i sig utan på grund av liknande scener i andra material. En viss typ av män 

beskrivs regelbundet som våldsbenägna, och ofta är det den här typen av män. En ledare eller 

framträdande man i en pressad situation som slår istället för att gå.  
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6.2 Säsong 1, avsnitt 12. The Secret 
Avsnittet öppnar med att visa Seth dansande genom korridoren i familjens hus. Sedan han var 

liten har han varit kär i Summer Roberts, en till synes ouppnåelig tjej, och har dagarna innan 

kysst både henne och ytterligare en tjej, Anna, under en fest. Tjejerna har dock fått reda på 

vad han gjort och när Seth ser sin far, ändrar han snabbt från dans till att simulera sjukdom för 

att slippa åka till skolan och möta tjejerna.  

Väl i skolan startas nästa tråd i historien, den som kommer att bli den huvudsakliga för 

avsnittet. Marissa och Ryan har nu ett förhållande, och rivaliteten mellan honom och Luke har 

djupnat. När deras lärare bestämmer att Ryan och Luke ska göra ett skolarbete tillsammans 

har de inget annat val än att umgås och bestämmer sig för att skriva arbetet hemma hos Luke 

efter skolan.  

Summer och Anna finner varandra i en ilska mot Seth, som dock snart går över i ömsesidig 

svartsjuka efter att Seth på Ryans uppmaning gått upp till dem och förklarat sig och bett dem 

om ursäkt. Tjejernas relation går från en enad front mot Seth, till att båda kämpar mot 

varandra för att få ha honom för sig själv.   

Ryan och Luke skriver arbetet och beger sig mot Lukes pappas arbetsplats för att använda 

dennes skrivare. När de kommer dit är det tomt och i väntan på pappan sätter de sig i en ny bil 

som kommit in. Medan de sitter i bilen ser de Lukes pappa och hans manliga kollega kyssa 

varandra, varpå de springer därifrån och Luke får Ryan att lova att han inte ska berätta.  

Nyheten kommer dock ut ändå efter att Lukes mamma berättat för några vänner och Luke 

finner sig snart utanför i skolan. Till en början skyller han Ryan, men snart förstår han vad 

som hänt och tyr sig i stället till honom. En sen kväll sitter de vid en idrottsplan när några 

spelare från en rivaliserande skolas lag dyker upp. Rivalerna driver med Ryan och Luke och 

kallar dem bögar och ett slagsmål uppstår. Avsnittet avslutas när de båda sitter blåslagna 

hemma hos familjen Cohen när Lukes pappa dyker upp. Efter ett kort samtal bestämmer sig 

Luke för att åka med honom. I avsnittets sista scener ses Luke tillsammans med de övriga tre 

ungdomarna gå in över skolgården. Hans tidigare kompisar har lämnat honom och han är nu 

en del i Ryans grupp.  

Avsnittets huvudsakliga tema är utanförskap och slitningen som uppstår när man inte är eller 

gör som gruppen förväntar sig. Det finns också återkommande koppling till gruppen som 
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sådan, hur förväntningarna man tror sig behöva anpassa sig till är en konstruktion och inget 

som någon faktiskt lever upp till.  

 

6.2.1 Sekvens 1. Upptäckten 
Ryan och Luke kommer till Lukes pappas bilfirma för att skriva ut skolarbetet. Det är sen 

kväll och lokalen är till synes helt tom. Luke lägger märke till en orange sportbil, suckar nöjt 

och säger att den äntligen är där. Medan han sätter sig i bilen rabblar han snabba fakta om 

hästkrafter och cylindrar och säger till Ryan att han bara måste hoppa in i bilen med honom. 

Medan de sitter i bilen avbryts Lukes utläggning om bilen av att Ryan får syn på två män och 

undrar om det är Lukes pappa. Han säger ja, och förklarar att den andra mannen är pappans 

kollega Gus. Innan pojkarna hinner fram ser de hur Lukes pappa och Gus kysser och 

omfamnar varandra. Luke fryser till och vänder sig sedan för att springa ut, men råkar sätta 

igång ett billarm varpå de blir upptäckta. Medan pappan ropar för att få honom att stanna, 

springer Luke ut ur lokalen med Ryan tätt efter sig.  

 

Explicit meningsinnehåll 

 Scenen tycks vara uppbyggd för att avslöjandet ska kunna äga rum. Skolarbetet är, trots att de 

påbörjade det samma eftermiddag, redan klart. Luke och Ryan kan gå rakt in i 

utställningshallen och testa stereoanläggningen i en av bilarna och blir trots det inte upptäckta 

av pappan. 

Trots upptäckten av otroheten utspelar sig de scener som talar mest om skaparens syn på 

maskulinitet precis innan det. Luke och Ryan är inte vänner, de tycker inte ens om varandra, 

men när de ser bilarna är det som bortblåst. En bilhall denoterar just det, en plats med bilar 

som är till salu. Allt sammantaget konnoterar dock platsen och meningsutbytet något talande: 

oavsett mäns tidigare historia, oavsett hur mycket de avskyr varandra, så kan de mötas i en 

uppskattning för dyra, snabba fordon. De behöver inte ens anstränga sig för att hitta en 

gemensam nämnare, den bara uppstår.   
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Implicit meningsinnehåll.  

Att bilar anses vara ett intresse som många män delar är en vanlig åsikt och här används det 

för att visa hur homosocialitet får fungera enligt många män. Män får möta män de inte tycker 

om i gemensam beundran för ting, men de får inte kyssa andra män som de älskar. Lukes 

reaktion är onekligen berättigad, en förälders otrohet är traumatisk för ett barn oavsett kön på 

personen som föräldern träffar, men sett i sitt förhållande till avsnittet i stort är ändå signalen 

tydlig.    

Att scenerna börjar med en uppvisning i hypermaskulinitet och slutar i ett brytande av 

heteronormen blir effektfull, i synnerhet tillsammans den sista sekvensen som analyseras 

längre fram i texten.  

 

6.2.2 Sekvens 2. Att tala ger guld 
Efter att de båda tjejerna Seth kysst har förenats i en gemensam avsky mot honom och 

undvikit honom en hel dag i skolan, så väljer Seth att på Ryans uppmaning gå upp till dem 

och be dem om ursäkt.  

Han förklarar att inget i hans liv kunnat förbereda honom för vad som hände, men att han inte 

tänker ursäkta sitt beteende. I sitt försvar säger han att ingen kan klandra honom för att vilja 

vara med någon av de två, och att han bara hoppas att de någon gång kan förlåta honom. 

Under hans korta tal ses tjejerna mjukna och le, och han hinner nästan inte prata klart innan de 

ger varandra ursäkter för att inte vara kvar. Nästa gång tittarna får möta Seth har båda tjejerna 

bjudit ut honom på date.  

 

Explicit meningsinnehåll.  

Det här är det kanske tydligaste exemplet på hur förhandlande med, och införlivande av 

hegemoniska mönster har positiv inverkan på en mans liv. Så länge Seth är undflyende och 

osäker så fortsätter de två tjejer som (med all rätt) är arga på honom att vara det, men när han 

tar kontroll över situationen så förändras allt. Med bara några ord lyckas han inte bara få 

tjejerna att förlåta honom, han får dem att vända sig emot varandra i jakten på hans 

uppmärksamhet.  
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I enlighet med Dunlap & Johnson (2013) så tycks Seth ha gjort ett aktivt val att närma sig 

hegemonin. Han tar kontroll över det som kullkastat maktfördelningen mellan honom och 

tjejerna och för det blir han belönad. Sekvensen är minst lika intressant ur ett feministiskt 

perspektiv då konstruerandet av tjejernas förhållande till män och sitt känsloliv minst sagt är 

märkligt, men det kommenteras inte ytterligare här.  

 

Implicit meningsinnehåll 

Det är inte bara män, utan också kvinnor som tycks vilja upprätthålla maktfördelningen. När 

en man slutar vara osäker och istället tar kontroll över situationen, erkänner sitt misstag och 

kryddar med några fina ord så kommer han omedelbart att ha övertaget igen. Vidare är det ett 

tecken på vilka män som anses behöva anpassa sig, och vilka som inte behöver det. Att vara 

rädd eller tillbakadragen ska arbetas bort. Precis som med våldet i serien så sätts det i en 

kontext där det ter sig naturligt. Självklart ska Seth be om ursäkt om han sårar någon, men det 

är samtidigt inte tal om att Ryan ska sluta slåss. Omständigheterna signalerar att manligt våld 

är accepterat, och att osäkerhet inte är det. 

 

6.2.3  Sekvens 3. Försvaret 
Kvällen efter händelsen på bilfirman åker Ryan och Luke tillsammans med Marissa till en 

idrottsplats för att prata. Marissa avviker dock fort för att hon fryser, och killarna sitter själva 

kvar och pratar. Luke dricker öl och pratar om pappans otrohet, om hur länge den kan ha 

pågått och om det var därför han inte dök upp på alla Lukes matcher när han växte upp. Ryan 

påminner Luke om att även om pappan inte var ärlig eller kom på alla matcher så brydde han 

sig ändå. Vissa pappor kommer inte på några matcher, säger Ryan. Vissa pappor kommer inte 

alls.  

Från ingenstans dyker två killar från en annan skola upp. De frågar om Luke och Ryan är på 

en dejt och säger att de är söta tillsammans. Luke undrar om det är något problem, annat än att 

den andra skolan får stryk av deras varje år. Spänningen ökar medan de homofobiska 

gliringarna fortsätter och när en av de främmande killarna säger åt Luke att springa hem till 

sin pappa utbyter Ryan och Luke en blick innan de slår ner varsin av killarna med ett 

knytnävsslag i ansiktet. Innan scenen är slut tittar Luke och Ryan åter på varandra och ler 

uppskattande.  
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Explicit meningsinnehåll 

Även dominanta män har sin trygghet någonstans. För Luke var hans trygghet hans familj och 

faderns svek tog det ifrån honom. Trots att Luke använt homofobiska skällsord vid ett flertal 

tillfällen i serien så är det inte faderns homosexualitet som ligger i förgrunden här, det är 

otroheten i sig.   

Trots att Marissa är den som känner både Luke och hans familj bäst så flyttas hon snabbt ut ur 

scenen, och istället kretsar den kring det homosociala förhållandet mellan Ryan och Luke. De 

finner varandra i ett komplicerat förhållande till sina fäder och familjen. Intressant med deras 

förhållande är att det visar vikten av mäns förhandlande med maskuliniteter genom 

interaktion med andra män. När de kämpade för samma tjej så slogs de med varandra, men 

när något som utmanar hegemonin och den enes ställning inom den maskulina gruppen så 

förstår båda plötsligt att de behöver varandras gillande. De talar, känner efter och förhandlar, 

och bildar snart en egen grupp. Ryan är den som bjuds in för att försvara Luke och hans 

familj. Men det är också han, i egenskap av man vars ställning inte utmanats, som erkänner 

Lukes fortsatta maskulinitet. Han väljer att slåss vid hans sida och stärker på så vis Lukes 

maskulinitet genom sitt gillande.   

Som blev tydligt tidigare i analysen har Luke och Ryan kommit över sina ursprungliga 

problem (väldigt fort) och här syns naturen av deras nya grupp och dessutom mäns förmodade 

syn på homosexualitet. När de okända killarna dyker upp är det direkt homofobiska tillmälen 

som tas till, och reaktionen låter sig inte väntas på. Att ordet bög används som ett skällsord 

har blivit tydligt tidigare i serien, men här utmanas inte bara en individs sexualitet, utan också 

dennes grupp. Attackerna är riktade mot fadern och både Luke och Ryan väljer nästan 

omgående att besvara det med våld. Ryan har tidigare försökt ge Luke lugnande ord, men då 

har det skett inom den egna gruppen. När män från ”utsidan” ifrågasätter en medlems 

maskulinitet lämnar även han lugnet och svarar nästan omedelbart med en fysisk attack. 

Precis som bland andra Bird och Connell skrivit så knyts männen till varandra i ett 

gemensamt användande av kroppen.  

Bildens denotativa sida skiljer sig något från tidigare scener. Det är mörkt och platsen, en 

idrottsarena, är stor och öppen och allt utspelar sig utomhus. Scenen är överfylld av element 

som konnoterar idrott och kamp. Två grupper av män möts på en idrottsplan för att utkämpa 

ännu en strid mot varandra. Den här gången handlar det inte om sport, utan om själva naturen 

av vad som kan inkluderas inom ramen för maskulinitet.  
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Implicit meningsinnehåll. 

Homofobiska skällsord används regelbundet av karaktärer för att förtrycka andra män och 

tycks ofta vara ett sorts trumfkort. Tråkningar tillåts ofta fortgå, men när ord som bög eller 

queer kommer in tar scenen ofta en ny karaktär. Om mottagaren är villig att bruka våld så är 

det vid den tidpunkten våld kommer in, och om han inte är det så fungerar ordet som en 

konversationsstoppare. Att det ens är något som tas till, både av karaktärer i serien och av 

seriens författare, visar hur vanlig åsikten är att män anser att homosexualitet är något fult. 

Det behandlas som den yttersta förolämpningen. Detta visar på ett tydligt sätt hur män 

använder homosexualitet som något negativt, något man hänvisar till för att beskriva en man 

som inte platsar bland män. Det kan också tolkas som om homofobin bara är slentrian, ett spel 

som män spelar där de inblandade parternas roller är klara.  

En mans romantiska förhållande med en annan man ses av många som föremål för åtlöje, ett 

tema som behandlas här. Genom att knyta den typen av åsikter till en grupp elaka ungdomar, 

och låta huvudpersonerna i serien reagera på det har man också skickat en tydlig signal till sin 

publik: homofobi ska inte accepteras.  

 

7. Diskussion 

7.1 Konstruktion av maskuliniteter 
Att den hegemoniska maskuliniteten är svårdefinierad har kommenterats flera gånger i den 

här uppsatsen, och med anledning av det var ett mål att se hur The O.C. definierar den. Efter 

att ha analyserat två avsnitt är det tydligt att Ryan är den person som i högst grad införlivar 

den hegemoniska maskulinitet som beskrivits i teoriavsnittet, även om det allt som oftast 

innebär en väldigt platt bild av maskulinitet. 

En viktig punkt när den hegemoniska maskuliniteten ska definieras är att den bygger på att 

bibehålla en dominant position på olika sätt. En mer pessimistisk inställning till maskulinitet 

och maskulin social dominans kan göra gällande att Luke Ward i lika hög grad motsvarar 

detta, men det faller kort på ett par punkter. Han har fastställt sin dominans på en grund av 

våld och hot om våld tillsammans med sina vänner, men när de försvinner tappar han också 

sin dominanta position. Med detta sagt är det svårt att bortse från den höga närvaron av våld 

även hos Ryan, precis som man ska minnas att olika hegemoniska mönster existerar. Varför 

han trots det lyfts ut som ensamt exempel på hegemonisk maskulinitet är för att han är den 
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som är villig att försvara den som är svag och inkludera den som är icke-normativ. Han 

motsvarar således en maskulinitet som inte förtrycker, men samtidigt är dominant, något som 

ligger helt i linje med Connells (2005) senare texter.  

Även om skaparen av begreppet hegemonisk maskulinitet, Raewyn Connell, går emot 

användning av det som en fixerad typ eller ett samlingsnamn för dåliga egenskaper 

förknippade med maskulinitet, så är det ofta den beskrivningen som bäst beskriver de 

dominanta männen i serien. Ryan och Luke införlivar en lång rad (liknande) dåliga, manliga 

drag. De är våldsamma muskelknuttar som har ett minst sagt komplicerat förhållande till sin 

omvärld. Deras roller förändras över tid, men startar som hjälte och bov respektive och har 

således roller som ligger väldigt långt ifrån varandra, trots att det är väldigt lite som skiljer 

mellan dem. Tittaren får en ”bättre” känsla för Ryan, men det är också honom kameran följer. 

Han ges alltid utrymme att få sitt våld rättfärdigat. Dessutom tycks våldet vara helt accepterat 

av personer i deras direkta närhet och straffas bara av auktoritetsfigurer i form av polis eller 

föräldrar. Varje gång männen slåss med varandra eller andra förändras (och ofta stärks) deras 

relation. Detta går tillbaka till Connell (1995) och Bird (1996) som båda lyfter hur kamp 

mellan män används för att förändra hierarkin inom eller mellan grupper av män.  

Omstruktureringen i den maskulina hierarkin utgår i avsnitten i stort sett bara från våld. Av de 

tre unga män som tagits upp i analysen är det aldrig fråga om att Seth ska ha något ledarskap. 

Han är spenslig och försiktig och ges aldrig möjligheten att påverka den maskulina gruppen i 

någon betydande omfattning. På ett individuellt plan gör han vissa framsteg i sitt romantiska 

liv, men först efter att ha lyssnat på Ryans råd. Detta ses heller inte påverka hans ställning i 

den maskulina gruppen. Att kvinnor åtrår en man för dennes personlighet är således 

underordnad deras fysiska åtrå, något männen tycks dela. Män med vackra kroppar är män 

med ledaregenskaper och båda dessa gillas av andra män. Således tycks det snarast handla om 

en uppvisning i vilken man, dömd efter egenskaper han redan har, som är värd ledarskapet. 

I Ryan byggs en man, men den byggs i förhållande till hans omgivning. Med undantag för 

styrketräning och våld gör han väldigt få saker själv. I de situationer där hans manlighet 

fastställs finns ofta andra personer som hans karaktär får utvecklas i förhållande till och hans 

styrka fastställs genom andras svaghet, genom vad den inte är. Manlighet är således inte något 

som alltid behöver explicit utövande, så länge det finns tecken på vad som är mindre manligt. 

Seths svaga kropp och tillbakadragna person används gång efter annan som motvikt till Ryans 

maskulinitet.   
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7.1.1 Homosocialitet 
I de två analyserade avsnitten (och i serien i stort) hänger sex ständigt i luften, men trots detta 

genomförs väldigt få samlag. Den enda fysiska kontakt av romantisk karaktär i sekvenserna är 

Seths två kyssar som man bara får höra talas om, och Lukes pappas kyss med sin älskare. I 

övrigt kretsar den mesta kroppskontakten kring våld, ett inslag som redogjorts för ovan.  

Det är dock inte bara fråga om våld vid den homosociala kontakten. Män visas regelbundet 

föredra sällskapet av andra män över sällskap med kvinnor, i synnerhet om mannen de får 

vara med är Ryan. När Luke behöver bearbeta pappans otrohet så är det tillsammans med 

Ryan han gör det, och de ses närma sig känslor när de pratar om hur de känner sig svikna av 

sina fäder. Seth söker konstant Ryans uppmärksamhet och vill vara med honom. 

Att män verkligen pratar om sina känslor är ovanligt i The O.C. När mäns känslor (av någon 

annan art än aggressivitet) ska blottas så är det tillsammans med personer som dels är män, 

men också är män från den egna gruppen. Ett tydligt exempel är Luke som öppnar sig för 

Ryan först när Marissa gått iväg, trots att de känner varandra bättre än vad han och Ryan gör. 

Vanligare än att prata om känslor är att visa känslor, men då är det nästan uteslutande 

aggressivitet eller frustration genom våld. Att vara sårbar inför män och inte för kvinnor visar 

också hur männen skyddar sin känslighet, som för att inte visa sig svaga. Den gräns mot det 

feminina som är ständigt återkommande i maskulinitetsforskningen gör sig åter påmind.  

 

7.1.2 Vad utmanar hegemonin? 
 När en mans homosexualitet uppdagas blir han och hans familj mål för allmänt åtlöje. Det 

leder till och med till ett öppet slagsmål med personer som varken före eller efter har någon 

roll i serien, vilket tydliggör det stigma som finns kring homosexualitet. Även innan detta får 

publiken se hur män regelbundet använder homofoba skällsord för att nedvärdera andra män, 

något som i det närmaste ser ut som allmänt maskulint språkbruk. Hos de allra flesta 

karaktärer som kommenterar homosexualiteten på något sätt finns ett motstånd, i synnerhet 

när det är unga män som säger något. I enlighet med Dunlap & Johnson (2013) så verkar 

deras handlande bygga på en rädsla för att bryta mot en maskulin kod. Ett tydligt exempel är 

när Luke fått byta umgänge efter att pappans homosexualitet avslöjats, till synes på grund av 

hans tidigare vänners inställning till det.  
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Det är egentligen bara här man ser ett tydligt tecken på en mer inkluderande maskulinitet. 

Ryan, den man av allt att döma är menad att hoppas på, anstränger sig för att förklara att 

pappans homosexualitet på inget sätt förändrar den pappa han har varit eller kommer vara. 

När Johansson & Ottemo (2013:5) talar om inkluderande maskuliniteter så är det dock inte 

utan att vara kvar i att hegemonin måste dra en gräns mot femininitet och homosexualitet. De 

talar om de inkluderande maskuliniteterna som alternativa, något jag inte finner här. De män 

som accepterar homosexualitet går inte miste om något mer än perifera personer utan 

inflytande. Det stämmer bra överens med Johansson & Ottemo (2013:12) som menar att 

maskuliniteter inte nödvändigtvis måste definieras i motsats till det feminina som Connell ofta 

landar i.  

 

8. Avslutning 
Den slentrianmässiga bild av maskulinitet som tv-tittare regelbundet får ta del av har en stor 

del även i The O.C. Serien utgår i stort från vänskapen mellan karaktärerna Ryan och Seth, 

men vid en närmare titt blir det tydligt att deras relation är ganska tom. Man ser att de tycker 

om varandra och det pratar med varandra ibland, men längre än så kommer inte vänskapen i 

de här avsnitten. Oavsett infallsvinkel så visade analysen väldigt liknande signaler; män är 

som de ser ut att vara.  

Vidare är det värt att lyfta hur olika exempelvis Seth och Ryan är varandra. Man tycks ha 

gjort en lista på en rad möjliga egenskaper, fysiska såväl som sociala, och bara delat upp dem 

på varsin karaktär. Förmodligen gör man det för att tittaren ska kunna känna igen sig i alla 

karaktärer på skärmen och aldrig helt tappa intresset, men hur man gjort uppdelningen känns 

ganska oinspirerat. 

I och med att karaktärerna är så olika varandra så är det lätt att se hur sociala och kroppsliga 

mönster värderas och knyts till varandra. Den tillbakadragne mannen har en tillbakadragen 

kropp och är dessutom tillbakadragen i alla situationer, förutsatt att inte en starkare man säger 

åt honom att göra annorlunda. Den starke mannen använder ofta och gärna sin styrka och har 

fortsatt social framgång trots att han är våldsam. Således är det lätt att dra slutsatsen att de här 

avsnitten ur The O.C vill förmedla att män och deras omgivning är ganska förutsägbara, och 

att en kropp som kan användas är bättre än en som inte kan användas oavsett vad den används 

till. Om en kropp ser ut att kunna slåss, så inhyser den en maskulinitet som också kommer 

vara villig att slåss. Om en kropp ser ut att vara oanvändbar för våld eller hårt arbete, så 
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inhyser den också en person som inte kommer utsätta sig för de sakerna. Den personen är 

välkommen att delta i homosociala förhållanden, men hamnar längre ner i den maskulina 

hierarkin och bjuds inte in till omstrukturering av den hierarkin. I det fall att någon ändå 

försöker bruka våld mot honom, så behöver han att en starkare man försvarar honom. Den 

tillbakadragne mannen kommer också att hjälpas av en starkare man att ta mer social kontroll, 

men inte med fysiska medel. Om den svagare mannen lyder, så kommer bra saker hända. Seth 

tar Ryans (ganska uppenbara) råd och pratar med tjejerna han kysst, och de mottar honom 

med öppnar armar. 

Väger man in Feaseys (2008) ord om att ungdomsserier är skapade av vuxna för att visa hur 

ungdomar ska bete sig blir det tydligt att synen på maskulinitet är väldigt föråldrad. The O.C. 

presenterar tittaren med väldigt inramade maskuliniteter att förhålla sig till och låter genom 

sitt fokus på Ryans framgång också tittaren veta att en vacker kropp och en liberal inställning 

till våld är något positivt. Det leder till goda saker och har en lika stor roll i framgångsrik 

maskulinitet som att värna om utsatta eller arbeta för sin lön. Den smala kroppen, den som 

tillhör Seth och inte används för våld eller är mål för kamerans beundran, förefaller i 

sammanhanget vara dålig just för att den inte används till de sakerna. Den kroppen används 

inte till mycket alls, och ägaren av kroppen är heller inte särskilt socialt framgångsrik.  

Att The O.C  försöker visa en möjlig väg till ett mer harmoniskt samhälle förefaller ganska 

tydligt, men trots sitt fördömande av förtryck och homofobi finns fortfarande det där våldet 

som släpar efter. Möjligen anser serieskaparen att muskler och våld är en så central del av 

maskuliniteter att det är svårt att nå män om det helt plockas bort, som för att säga ”slåss lite 

då, men slåss med rätt person och av rätt anledning”.  

Om man utgår från att tv gör något med sin publik, att tolkandet av signaler skapar och ger 

näring åt myter i verkliga livet så är The O.C. en ganska tråkig historia. Det är en 

slentrianmässig upprepning av den manlighet som publiken fått vänja sig vid. Våld och 

ytlighet förefaller vara en central del av maskulinitet, av maskulint socialt spel och av 

maskulin framgång. Bilden av mannen är i stort behov av en uppdatering, inte bara här utan i 

kulturen i stort.   
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