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ABSTRACT 
 
 
Studien vill undersöka hur konstruktioner av maskulinitet (maskulinitetsgörande) ser ut i den 

västerländska serien Modern Family. Syftet operationaliseras genom två frågeställningar 

gällande språklig och kroppslig symbolik samt genusperformativitet hos fyra män i serien. 

Materialet består av avsnitt ur seriens första två säsonger där maskulinitetsgörande varit mest 

påtagligt, som analyseras med queerteoretiskt ramverk och begrepp.  

Analysen leder till slutsatsen att kön (maskulinitet) görs genom gränsdragning, kopplat till 

sexualitet, kropp och språk. Huruvida männen utrycker ”rätt sorts” maskulinitet eller inte står 

i kontrast och relation till varandra. Den hegemoniska maskuliniteten är i ständig förändring,  

där den traditionella och den moderna maskuliniteten är i en ständig kamp om den 

hegemoniska positionen. Vilken som ”vinner” den hegemoniska positionen är dock 

situationsbundet, relationsbundet och ständigt föränderligt. 

 
 
 
 

 

Nyckelord: Modern Family, traditionell maskulinitet, modern maskulinitet, hegemonisk 

maskulinitet, performativitet, maskulinitetsgörande 
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1. INLEDNING 
 

 

 

Film, musik och teater har länge använts genom historien i olika syften för att underhålla, 

informera eller på annat sätt väcka intresse och diskussion. En sak som inte går att bortse ifrån 

är hur bland annat film inte bara kan kritisera saker som sker i samtiden, utan också spegla 

dess syn på olika fenomen. Jämför vi filmer från förr med filmer från idag kan vi se tydliga 

skillnader; inte bara i häftigare effekter utan även könsskillnader i rollsättning där män och 

kvinnor ofta porträtterats på ett specifikt sätt, eller att sex-scener idag skildras mer 

oproblematiskt än vad det gjorde för bara 20–30 år sedan.  

 

Kön är något som görs hela tiden och omförhandlas konstant, i verkligheten men också inom 

populärkulturen. I böcker, musik, film och serier - överallt reproducerar vi kön. Det är nog 

inte många som sitter och reflekterar över detta hemma i sofforna när vi exempelvis tittar på 

en oskyldig komedifilm - att vi faktiskt iakttar, påverkas av och själva sedan reproducerar de 

feminiserings- och maskulinitetsgörandet som sker framför oss. Men, om man ska tro på 

Elvin-Nowak och Thomsson som menar att alla gör kön mycket aktivt (2003:15), så är det 

precis det vi gör. Hur man gör kön däremot skiljer sig, då detta beror på ålder, den miljö man 

lever i och de relationer man har. Detta görande påverkas också av många andra faktorer som 

den tid man lever i med tillhörande kultur, klass, etnicitet med kopplingar till bland annat 

sexualitet (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:22).  

 

Modern Family är en amerikansk serie som hade premiär 2009, säsong tio släpptes i 

september i år 2018 och är den sista säsongen. Modern Family har miljontals tittare runt om i 

världen. När första avsnittet hade premiär i USA 2009, var det hela 12, 61 miljoner tittare som 

satt bänkade framför ABC:s superhit som senare ledde till flera nomineringar, bland annat 

Primetime Emmy Awards (Seidman 2009, Imdb.com). I serien får vi följa familjerna Pritchett, 

Dunphy, Tucker och Delgado och serien beskrivs ofta som en ärligare, roligare och mer 

skruvad skildring av hur familj kan se ut i modern tid. Namnet ”Modern Family” anspelar på 

hur serien skildrar familjer som inte bara tillhör kategorin av den ”typiska kärnfamiljen”. I 

serien skildras inte bara moderna familjer utan den tacklar svåra och komplicerade saker med 
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hjälp av humor, så som rasism och fördomar kring invandrare, homosexuella, kvinnor och 

män, äldre människor och mycket mer. Men i denna så kallade ”moderna familjeskildring” 

går det också att utläsa reproducerade feminiseringsprocesser och maskuliniseringsprocesser. 

På samma sätt som vi kan se dessa processer i annan media som exempelvis tidningar i alla 

dess former, i hollywoodfilmer och bloggar.  

 

Maskulinitetsteorier har vuxit fram ur feministiska teorier, därför känns denna studie högst 

relevant för att komplettera genusforskningen (Connell 2008:11,75; Butler 2007:128). 

Hollywoodfilmer och serier tillhör en stor västerländsk ’kulturmarknad’ och eftersom det är 

så pass många människor som ser dessa produktioner runt om i världen, är det intressant att se 

hur bland annat maskulinitet representeras i en sådan produktion. Studier om femininet i 

media har tagit stor plats de senaste åren, medan maskulinitetsstudier inte haft ett lika stort 

fokus (Kimmel et al. 2005:1, Connell 2008:11), därför vore det också intressant att undersöka 

just maskulinitet i en serie som kallar sig modern. Speciellt med tanke på att en mer modern, 

komplex bild av maskulinitet har börjat växa fram de senaste åren och gränserna för femininet 

och maskulinitet har börjat suddas ut allt mer. Studien kommer därför undersöka hur 

maskulinitet görs i serien Modern Family. Serien behandlar olika familjer över flera 

generationer, det finns därför en förhoppning att maskulinitetsgörandet kommer skilja sig 

markant mellan karaktärerna och därav skapa en intressant analys.  

 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien är att undersöka hur konstruktioner av maskulinitet (maskulinitetsprocess) 

ser ut i en västerländsk serie - Modern Family. Studien vill undersöka hur de manliga 

huvudkaraktärerna förhåller sig till maskulinitet, vilket maskulinitetsideal som tydligast 

framhävs, samt vilka normer och föreställningar kring maskulinitet som syns i serien. 

Följande frågor ska hjälpa till att uppnå syftet med studien. 

 

• Hur konstrueras maskuliniteter i serien och vad kodas som manligt i form av bland 

annat språklig och kroppslig symbolik? 

• Hur framställs (görs) och reproduceras maskulinitet av männen i serien? 
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I verkligheten följer man inget manus och verkligheten redigeras inte. Men hur karaktärer 

framställs, i bland annat serier, visar till stor del på de normer och föreställningar som råder 

under tiden för inspelandet. Detta sker till viss del medvetet och till viss del omedvetet. Det 

kan också visa hur regissör och producent resonerar och tolkar verkligheten med allt som 

tillhör.  

 
 
1.2 TEORETISK RAM  
 

I studien kommer ett queerteoretiskt ramverk användas, där maskulinitetsnormer och 

maskulinitetshierarkier kring kön, genus och sexualitet behandlas. Här kommer framförallt 

utvald litteratur av Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson, Judith Butler samt R.W Connell 

användas. 

 

Enligt genusforskarna Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson är manlighet och kvinnlighet 

produkter eller abstraktioner som vi skapat (2003:23). De förklarar att identifieringen som 

kvinna eller man ger en bekräftelse som människor har svårt att leva utan, och menar att alla 

ingår i en lång feminiseringsprocess respektive maskuliniseringsprocess (2003:17, 25). De 

pratar om hur förutfattade meningar och föreställningar bland annat baseras på personens kön 

och hur handlingar tolkas och ges olika innebörder beroende på om det är en man eller en 

kvinna som gör något (2003:17, 20).  

 

Eftersom jag genom Queerteori ser till framförallt kön, genus och sexualitet och hur dessa 

görs, är användningen av begreppet performativitet introducerat av genusforskaren Judith 

Butler självklart. Butler menar att genus är en kulturell konstruktion som inte finner sin orsak 

och grund i ett biologiskt kön, och att asymmetriska genuskonstruktioner kan uppstå som en 

logisk följd av denna åtskillnad (2007:12). Med andra ord att genus och kön är diskursiva 

begrepp, vilket innebär att ett maskulint kön kan kopplas till feminin genuskonstruktion och 

tvärtom (2007:11f). Performans innebär att könsidentiteter blir till genom akter, upprepningar, 

där man kan spela exempelvis sin genusidentitet rätt eller fel - medvetet eller omedvetet. Men 

bryter man mot en eller flera av dessa premisser så blir man avvikande, onormal (Butler 

1993:2, 224ff). Butler pratar om heteronormativitet, den heterosexuella matrisen och 

performans (1993: 8; 2007:9, 19, 186 ). Hon pratar här om genustydlighet där kroppar ska 



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA      
141 89 Huddinge  

 

Copyright  
Denna uppsats är författarens egendom och får ej begagnas för publicering utan författarens eller dennes 
rättsinnehavares tillstånd.  

4 
 

utgå från två stabila kön - man och kvinna där mannen överordnas kvinnan. För att vara en 

begriplig man eller kvinna så måste kön och genus överstämma och begäret riktas mot motsatt 

kön (Butler 2007; 1993:7f). Den heterosexuella matrisen innebär helt enkelt att kön, genus 

och sexualitet måste analyseras tillsammans som en enhet (Butler 1993:8). Butlers begrepp 

performativitet känns högst relevant eftersom jag undersöker maskuliniseringsprocesser - hur 

de manliga huvudkaraktärer framställer maskuliniteter, och vilka maskuliniteter som går att 

utläsa. Butler förklarar att ”kön är inrättat genom kroppens schematisering ’framställning’ av 

kroppen, och måste därför förstås som det alldagliga sättet i vilken kroppsliga gester, rörelser 

och föreställningar av olika slag utgör illusionen av ett bestående könsbestämt jag” (Butler 

1988:519). Språket är här av stor betydelse och hon pratar om så kallade talhandlingar som 

genom upprepningar blir befäst praxis:  

 
Språket begränsar hur vi framstår som könade identiteter, samtidigt som språket också är den  
plats där det är möjligt att göra radikala förskjutningar. Det handlar om kampen om det symboliska 
systemet (Butler 2007:18). 
 

Det verkliga har en formbarhet inför språket: språket har en formande effekt på det verkliga (Butler 
2007:190). 

 

Sammanfattningsvis handlar det alltså om iscensättning av kön, något vi alla till olika grad 

gör i vår strävan att framstå som förståbara subjekt. Vi försöker efterlikna en ideal 

genusfiguration ”som visar sig vara en artificiell konstruktion /…/ och de som vägrar foga sig 

efter de kulturella påbuden om att upprepa kulturens ålagda tal- och kroppshandlingar, stöts ut 

som ’obegripliga’ avvikelser” (Butler 2007:19). För att kunna uppnå syftet kommer Butlers 

definition av genusperformativitet självklart vara i fokus i analysen.  

 

Genom seriens valda namn ”modern family” vill skaparna, producenter och regissörer visa 

just en modern familj och därav även en modern maskulinitet som då sätts i kontrast till 

begreppet traditionell maskulinitet.  

 

Sociologen och genusforskaren R.W Connell pratar främst om maskulinitetsprocesser ur en 

västerländsk kontext i boken Masculinities (1999 & 2008). Connell utforskar visserligen 

maskulinitetens globala historia, men fokuserar på maskuliniteten som existerar i västvärlden 

idag. Därav känns Connells studier kring maskulinitet högst relevant, kopplat till min valda 
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västerländska empiri. Eftersom man i serien Modern Family får följa tre familjers liv över en 

lång period, känns det högst troligt att dessa maskulinitetsprocesser går att utläsa på de 

manliga karaktärerna - som kommer vara i fokus. 

 

 

1.3 OLIKA TYPER AV MASKULINITETER  
 
1.3.1 Traditionell maskulinitet  
 

En äldre och mer ”klassisk” syn på maskulinitet, där mannen är en heterosexuell, aggressiv, 

tuff och dominerande man som inte visar några känslor (Plummer 2005:182). Gränsen till 

femininet är stark, och mannen är tydligt överordnad kvinnan och homosexuella män 

(Connell 1999:102,103). Sexualiteten är i fokus och därmed även ”den naturliga lusten” efter 

den kvinnliga kroppen, allt annat ses som onaturligt (Plummer 2005:180ff, 185). 

 
 
1.3.2 Modern maskulinitet  
 

Syftar till en mer flytande maskulinitet där gränserna suddats ut gentemot det mer feminina. 

En mer komplex maskulinitet som är svårare att definiera. Maskulinitet ses idag som ett 

subjekt i ständig förändring (Feasey 2008:2). Enligt Connell står här maskulinitet och 

femininet i en gemensam genuskris där en existentiell kris äger rum (1999:84–86). Å ena 

sidan en växande acceptans gentemot homo- och bisexuella och kvinnor som en följd av 

feminismen, och å andra sidan en fortsatt låsning vid den hegemoniska hierarkin och en 

avvägning mot det traditionella (Plummer 2005:184).  

 
 
1.3.3 Hegemonisk maskulinitet  
 

Connell pratar om tre huvudmodeller som hänger ihop med den hegemoniska maskuliniteten: 

hegemoni, underordning och delaktighet (1999:100–105). De två kategorierna ovan skulle till 

viss del kunna ses som varandras motpoler. Det viktiga att komma ihåg gällande hegemonisk 

maskulinitet är att den ser annorlunda ut överallt. Connell beskriver hur hegemonisk 

maskulinitet inte är en låst kategori, utan föränderlig (1999:100). Maskuliniteten upprätthåller 
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en hegemonisk position i ”ett mönster av genusrelationer”. Connell definierar den som ”den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet” (1999:101).   

 

Men i Maskuliniteter definierar samtidigt Connell den hegemoniska maskuliniteten som den 

maktfulla, framgångsrika, starka och heterosexuella mannen med högt självförtroende 

(1999:100f). Män överordnas kvinnor och heterosexuella män överordnas homosexuella män 

(1999:100–103). Maskuliniteter konstrueras i kontrast till det feminina och i och med detta 

blir motsatspolen, de underordnade, längst ner det feminina. Där hamnar nördar, fegisar, de 

icke framgångsrika och svaga och de som visar för mycket känslor (Connell 1999:79,100ff), 

därav blir delaktigheten den vanligast föreningen, då män drar nytta av hegemonin även fast 

de kanske inte kan leva upp till den. Man kan exempelvis vara en framgångsrik, heterosexuell 

gift man som samtidigt faller in under beskrivelsen nörd och inte ser ner på kvinnor (Connell 

1999:79,80). Det sätts alltså i relation och kontrast till varandra.  

 

Definitionen av den hegemoniska maskuliniteten är en ganska exakt beskrivning av den 

traditionella maskuliniteten kan tyckas, och det stämmer. Connell pratar om den hegemoniska 

maskuliniteten ur ett västerländskt perspektiv, hur vi i västvärlden alltså har placerat olika 

maskuliniteter i en hierarkisk ordning efter önskade kvalifikationer av hur en man ska vara. 

Visserligen för länge sedan, men svåra att skaka bort. Enligt sociologen Plummer håller vi i 

västvärlden oss delvis kvar vid den traditionella maskuliniteten och delvis har vi börjat 

utmana den (2005:188,191). Den moderna maskuliniteten är på framväxt och ses som en 

betydligt mer variationsrik och komplex maskulinitet (Plummer 2005:186f). Det går alltså att 

påstå att den traditionella maskuliniteten och den moderna maskuliniteten är i rivalitet om att 

nå den hegemoniska positionen.   

 
 
1.4 MATERIAL, METOD OCH REFLEXIVITET  

Studien kommer undersöka maskulinitetsgörande i den amerikanska situationskomediserien 

Modern Family. Denna serie utgör studiens främsta material. Serien består av, som tidigare 

nämnts, tio säsonger så det finns en hel del empiri att ta av. De första 6 säsongerna har 24 

avsnitt vardera. Resterande säsonger 7, 8 och 9 har samtliga 22 avsnitt. Av säsong 10 finns för 
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närvarande endast 10 avsnitt ute. Samtliga avsnitt är drygt 21 minuter långa inklusive 

eftertexter. Jag har sett samtliga säsonger flertalet gånger på min egna fritid av eget intresse 

och har därför en bra förståelse och inblick i seriens uppbyggnad och generella framställning. 

Under studiens gång har jag markerat avsnitt som jag funnit intressanta för studiens analys, 

där jag själv upplevt tydliga framställningar av maskulinitet på olika sätt. De första nio 

säsongerna finns att tillgå hos Netflix där jag har ett medlemskonto. Sista säsongen (tio) finns 

hos andra streaming-tjänster på nätet.  

Att analysera film är en egen vetenskap för sig. För att kunna navigera rätt och få lite hjälp i 

min analys har jag därför valt att se till genusforskarna Linda Fagerström och Maria Nilsons 

bok Genus, medier och masskultur (2008) en bok som berör medias presentation av genus. 

Författarna undervisar i konstvetenskap och litteraturvetenskap och riktar boken till nybörjare 

inom bland annat filmvetenskap. Boken behandlar stereotyper i media och visar hur 

föreställningar kring exempelvis maskulinitet framställs i media. Detta har hjälpt mig i min 

observation att utläsa dessa stereotyper och föreställningar i serien, eftersom forskarna  ser till 

hur klass, etnicitet, kön och sexualitet gestaltas (Fagerström & Nilson 2008:5). 

Jag använder också Keith Selbys och Ron Cowderys bok How to Study Television. En bok 

speciellt skriven för analys av denna sort av sitcom (situationskomedi) som jag valt. För att 

komma igång med en analys av en serie eller film behöver man identifiera en röd tråd, 

specifika typer av intriger eller händelser där karaktärers respons är i fokus (Selby & Cowdery 

1995: 94ff). Detta har hjälpt mig i min observation kring vad för röd tråd som finns i studiens 

valda serie, bestående av humor och överdrivna framställningar av situationer som kan uppstå 

i verkligheten. Denna röda tråd har hjälpt till i analysen för att se hur maskulinitet 

reproduceras genom respektive framställning av de män som är i fokus i studien. Dessa 

framställningar formar en förståelse i förhand för publiken som påverkar hur männens 

handlingar sedan tolkas av publiken, exempelvis huruvida en handling är misslyckad eller 

inte.  

Slutligen använder jag genusforskaren Rebecca Feaseys bok Masculinity and popular 

television (2008). Feasey föreläser i film- och mediakommunikation och har publicerat en rad 

böcker om genus i media. I denna bok diskuterar hon hur maskulinitets- och 

femininitetsprocesser framställs inom populärkultur: tv, film, musik. I tredje kapitlet 

behandlar hon just maskulinitetsgörande inom genren situationskomediserier, högst relevant 
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för min studie. Här har studien hämtat inspiration till analyseringen av genusperformativiteten 

i serien. Feasey undersöker nämligen hur maskulinitet framställs genom exempelvis 

aktiviteter som kodas som manliga, exempelvis att fiska tillsammans, där starka känslor, prat 

om känslor och fysisk närhet mellan män exkluderas (Feasey 2008:22–29).  

Att studera maskulinitetsgörande i populärkultur i form av serie är tidskrävande, då det kräver 

djupgående analyser, eftersom det finns så mycket intryck att ta hänsyn till. För att avgränsa 

studien kommer därför några av huvudkaraktärerna väljas ut, närmare bestämt fyra av de 

manliga huvudkaraktärerna - Jay Pritchett, Phil Dunphy, Mitchell Pritchett och Cameron 

Tucker. Självklart vore det i detta fall mer givande att studera flera karaktärer och säsonger av 

serien, men det finns varken tid eller utrymme för detta. Att välja en serie som empiri är en 

avgränsning i sig, men för att avgränsa studien ytterligare kommer de mest intressanta 

scenerna väljas ut, med andra ord mest intressanta scener för att undersöka maskulinitet, där 

det alltså är mest påtagligt hur maskulinitet iscensätts eller ifrågasätts. Dessa scener väljs ut 

från de första två säsongerna. Anledningen till att urvalet fokuserar på de första två 

säsongerna är för att i alla serier är det de första säsongerna som kännetecknar vilket typ av 

serie det rör sig om. Alltså vilken typ av humor det rör sig om, generellt upplägg och vart 

fokus i serien kommer vara på. Vissa dialoger transkriberas (som vid en intervju) om det 

behövs för att klargöra ett resonemang i en viss situation, eller visa på språkliga 

iscensättningar eller ifrågasättanden av maskulinitet. 

För att avgränsa uppsatsen och samtidigt kunna fullfölja syftet kommer jag använda mig av 

vissa utvalda applicerbara begrepp. Så som hegemonisk maskulinitet, traditionell maskulinitet 

och modern maskulinitet - detta för att kunna förklara och analysera hur maskulinitet görs och 

reproduceras i serien. Den traditionella och den moderna maskuliniteten är beståndsdelar av 

den hegemoniska, där den ena eller den andra har den hegemoniska positionen.  

En annan avgränsning som studien gör är att fokusera på de manliga huvudkaraktärerna. Detta 

för att kunna ge mer djupgående presentationer som leder till mer djupgående analyser. De 

kvinnliga huvudrollerna kommer dock också beskrivas för att läsaren ska få en så bra bild av 

familjerna som möjligt, och förstå situationer (som kan komma att beskrivas) på ett bättre sätt. 

Med detta sagt blir denna studie en kvalitativ innehållsanalys i form av observation (Kaijser & 

Öhlander 2011: 30), och mindre material analyseras med ett avgränsat teoretiskt ramverk, för 
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att kunna ge mer djupgående analyser - som sedan kan användas för bredare generalisering 

gällande resten av serien, även om generalisering överlag inte är att rekommendera. Tilläggas 

bör också att man pratar amerikanska i serien och alla översättningar i studien är mina egna.  

Billy Ehns och Barbro Kleins (1994) bok Från erfarenhet till text - om kulturvetenskaplig 

reflexivitet har hjälp mig i mina resonemang till självreflexivitet. I alla typer av studier som 

görs är det viktigt att forskaren är medveten om sin egen position, de tolkningar som görs är 

subjektiva. Det är viktigt att förstå att forskarens position påverkar hur hen samlar in 

materialet - vad som utesluts och vad som får extra fokus (Kaijser & Öhlander 2011:40, 65ff). 

Forskarens position bestämmer alltså materialet till viss del. De tolkningar som görs står i 

kontrast till forskarens erfarenheter, eventuella fördomar och föreställningar och i kontrast till 

forskaren som subjekt.  Som ensam forskare i denna studie går jag miste om ett par extra ögon 

att tolka mitt material med, det är alltså en nyansering som studien går miste om. Detta då 

mina tidigare erfarenheter kan göra mig blind för nya insikter (Kaijser & Öhlander 2011:46).  

Jag tänker kort presentera min relation till ämnet i helhet. Jag har under flera år följt serien 

Modern Family - därför skulle man kunna påstå att jag har ett slags inifrån-perspektiv, 

insider-perspective (Kaijser & Öhlander 2011:56). Detta eftersom jag ser på Modern Family 

med min sambo varje kväll när vi ska sova och när jag tar pauser från mina studier. Hade 

någon som aldrig kollat på Modern Family gett sig in i denna studie, så hade kanske studien 

sett annorlunda ut. Huruvida den hade varit bättre eller inte är svårt att avgöra i dagsläget. 

Men jag är säker på att studien hade blivit lite mer nyanserad om jag hade haft en 

medforskare som aldrig sett serien tidigare. Där hade det blivit en insider-outsiderkontrast då 

vi hade haft olika uppfattningar från början (Kaijser & Öhlander 2011:56). Den andra 

personen hade garanterat tolkat situationer annorlunda med ”nya fräscha ögon” vilket hade 

kunnat leda till djupare diskussioner och analyser.  

Min position som kvinna måste också påpekas, då jag står på andra sidan i 

könsmaktssystemet från männen i serien som jag studerar (Ehn & Klein 1994:9). Som kvinna 

ser jag vissa saker som en man skulle se på med helt andra ögon. Likaså är det många andra 

faktorer som självklart påverkar hur jag tolkar och analyserar min empiri. Som vit och utåt 

sett cis-kvinna finns det saker som jag reagerar mer eller mindre på.  
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1.5 TIDIGARE FORSKNING  
 
 
Det finns en del forskning kring maskulinitet, men om man söker efter maskulinitetsgörande i 

media börjar resultaten snabbt avta. Etnologen Marianne Liliequist (2000) behandlar 

maskulinitet i media i boken Våp, bitchor och moderliga män - Kvinnligt och manligt i 

såpoperans värld. Hon diskuterar medias bilder av bland annat vad som anses vara manligt 

och hur detta framställs. Liliequist pratar om hur ett mer modernt media börjar luckra upp den 

”traditionella könsordningen”, detta kopplar jag till min studie som handlar om en så kallad 

”modern familj” med en mer ”modern maskulinitet”. 

Etnologen Kim Kallenbergs närmar sig maskulinitet i sin avhandling Gränsland - Svensk 

ungdomsvård mellan vård och straff  (2016) genom narrativ analys. Hon analyserar hur bland 

annat kön påverkar hur subjekten positioneras och hon förklarar hur begreppet maskulinitet 

har hjälpt henne att se ”den historiska kontinuiteten i maskulinitetstemat inom institutionsvård 

av problematiska pojkar” (2016:35). Hennes resultat om hur kön påverkar subjektens position 

har hjälpt mig i mina formuleringar om genusperformativitet.  

Genusvetaren Aage Radmanns har i sin avhandling, Huliganlandskapet - Medier, våld och 

maskuliniteter (2013,) närmat sig maskulinitet genom användandet av Goffmans 

dramaturgiska perspektiv i kombination med teorier om maskulinitet (2013:68). Hans syfte är 

att ”förstå och förklara hur den narrativa bilden av den svenska huliganen och huliganismen 

skapas och återskapas i olika (medie-)berättelser”. En av frågorna för att uppfylla syftet berör 

hur maskulinitet framställs i huligannarrativen (2013:14). Detta var relevant för min studie då 

även jag ämnar undersöka framställningen av maskulinitet i medieberättelser - i en serie.  

Jag har hittat en del kortare texter som berör maskulinitetsgörande, däribland Ingeborg 

Svenssons Maskulinitet som behag och begär: Om läderbögars självpresentation (2002). Hon 

pratar om sexualitet och hur maskulin sexualitet är vedertagen och därmed inte behöver 

förklaras (2002:1f). Hon använder dramaturgiska perspektiv precis som Radmann men pratar 

också om hur kroppar iscensätts (2002:2), vilket känns applicerbart i min studie då männen i 

filmerna tycks, förutom språk, främst använda sina kroppar för att positionera sig själva som 

maskulina män. 
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Att undersöka just en situationskomediserie har gjorts av flera andra tidigare. Men en stack ut 

och inspirerade studiens tillvägagångssätt och upplägg, nämligen Tim Bergmans 

kandidatuppsats Maskulinitet i populärtelevision - en narrativ analys av TV-serien Two and a 

Half Men (2011). Han undersöker maskulinitetsgörande i en serie, men med hjälp av den 

narrativa teorin. Denna studie har hjälp mig mycket med inspiration till tillvägagångssätt 

kring formuleringar i exempelvis min analys, och även i jakten på relevant litteratur på temat 

maskulinitet.   

 

 

1.6 BAKGRUND OCH PRESENTATION  
 
 
I detta avsnitt kommer själva serien och huvudkaraktärerna i ”Modern Family” presenteras 

närmare,  tillsammans med en kort bakgrund till denna sitcom. 

 

Situationskomediserie förkortas ofta till sitcom, och är en genre där fokus ofta är på 

överdrivna, återkommande, situationsbundna reflektioner av verkligheten som speglas med 

humor (Feasey 2008:20). Exempel här på västerländska kända sitcoms är de två amerikanska 

serierna Friends och How I Met Your Mother. Modern Family är filmad i en slags 

”mockumentär-stil”. Detta begrepp är hämtat från engelskans mockumentary, hopskrivning 

av documentary (dokumentär) och ”mock” - som innebär att förlöjliga eller håna. 

Karaktärerna intervjuas eller pratar direkt in i kameran till oss som publik. De ger även 

menande blickar rakt in i kameran i direkta situationer, vilket tillför flera dimensioner för 

publiken. Till skillnad från många andra liknande serier finns det inga pålagda skratt heller, 

vilket också bidrar till effekten av en slags deltagande dokumentärskänsla - vi är där och 

karaktärerna kommunicerar både framför oss men också med oss. Att det rör sig om familjer 

gör också att fler kan känna igen sig och relatera till både karaktärerna och de situationer som 

uppkommer (Feasey 2008:20). 

 

Modern Family har funnits i över tio år, vilket gör den till ABC:s längsta pågående komedi-

serie (imdb.com). Vi får följa patriarken Jay Pritchett, hans dotter Claire Dunphy, hans son 

Mitchell Pritchett och deras respektive familjer som alla bor i Los Angeles. Tillsammans är 

dessa familjer både traditionella, icke-traditionella, multikulturella och HBTQI - med andra 
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ord vad de flesta idag anser vara modern. I första avsnittet får vi veta att Jay och Gloria varit 

gifta i 6 månader, att Cameron och Mitchell varit tillsammans i 5 år och precis har adopterat 

sin dotter från Vietnam, och att Phil och Claire varit tillsammans och gifta längst av dem alla.   
 
 
Familj 1: Pritchett & Delgado 
 

Denna familj består av Jay Pritchett som är omgift med Gloria Delgado. Hon har sonen 

Manny Delgado sedan ett tidigare äktenskap. 

 

Jay: Den äldsta i hela familjeklanen, patriarken som han också refereras till. Han äger ett 

garderobsföretag, och arbetar senare i serien tillsammans med sin dotter Claire - som han 

även senare ger företaget till och arbetar för. Jay framställs som en småsint tjurig gubbe med 

åldersnoja, som försöker arbeta mycket med sig själv för att överkomma fördomar och 

föreställningar. Jay är den karaktären som allt som oftast lägger rasistiska eller homofobiska 

kommentarer. Något som bland annat Gloria oftast kritiserar honom för.  

 

Gloria: Hon är Jays mycket yngre colombianska fru och i början av serien förstår man att de 

flesta i omgivningen tror att hon enbart är ute efter Jays pengar. Hon framställs väldigt 

stereotypiskt för latinska kvinnor. Hon är högljudd, temperamentfull och lite lätt sociopatisk. 

Hon står ofta i köket och lagar colombiansk mat som varken Jay eller barnen vill äta, och 

bråkar ofta med sin exman (Mannys pappa) Javier när han bestämmer sig för att dyka upp i 

tid och otid. Varje gång de bråkar tror Jay att de är på väg att bli förälskade igen eftersom hon 

alltid skrik-pratar på samma sätt, oavsett om hon är glad eller arg.  

 

Manny: Han framställs som väldigt lillgammal och en morsgris. Han läser mycket och 

försöker desperat imponera på tjejer. Manny söker bekräftelse ständigt, från framförallt Jay 

och sin mamma Gloria genom hela serien. 
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Familj 2: Pritchett & Tucker 

 

I denna familj har vi Mitchell Pritchett (son till Jay Pritchett) som är tillsammans med, och 

senare även gift med, Cameron Tucker. Tillsammans har de adopterat sin dotter Lily, som 

bara är ett par månader gammal, från Vietnam.  

 

Mitchell: Mitch som han kallas är familjens främsta försörjare och arbetar som advokat. Både 

inom miljö men också som rättsadvokat. Mitch framställs för det mest som den lugna och 

sunda i förhållandet med fötterna på jorden. Men när en jobbig situation dyker upp framställs 

han ofta som väldigt ångestladdad och flamsig.  

 

Cameron: Cameron kallas för Cam och är mestadels hemmapappa. Han tar hand om Lily och 

huset och älskar att shoppa kläder och inredning. Han framställs som väldigt högljudd och 

känslig.   

 

Lily: Är en bebis adopterad från Vietnam.  

 

 

Familj 3: Dunphy 

Den sista familjen är en så kallad ”typisk kärnfamilj”. Här har vi Claire Dunphy (dotter till 

Jay Pritchett) som är gift med Phil Dunphy och tillsammans har de tre barn. Äldsta dottern 

Haley, mittendottern Alex och deras yngsta son Luke. 

 

Claire: I början av serien är hon hemmafru, hon tar hand om allt som rör familjen och 

hushållet. När hon senare börjar arbeta för (och senare över sin pappa) på hans 

garderobföretag fortsätter hon samtidigt med sina tidigare hushållssysslor. Hon är ofta upp i 

varv och irriterad då familjen, framförallt Phil, ofta ställer till med något typ av problem. 

Claire har ofta ett glas vin i handen - vilket i framförallt USA verkar vara en typisk nidbild av 

en amerikansk hemmafru.  

 

Phil: Familjens komiker, han anser sig vara den coolaste pappan som finns och slänger ofta 

omkring med gatuslang/ungdomsslang som snarare gör honom än mer töntig. Phil arbetar 
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som fastighetsmäklare och försöker konstant framställa sig som familjens överhuvud, 

framförallt framför sin svärfar Jay som han ständigt försöker imponera på utan framgång. 

 

Haley: framställs som en korkad bimbo. Hon har rappa svar-på-tal till hennes familjs och 

framförallt systers nedvärderande kommentarer genom serien. Hon festar konstant, har många 

vänner och dejtar killar på löpande band. Hon framställs som utseendefixerad och lat.  

 

Alex: Den smarta pluggisen som inte har några vänner och har problem att hålla fast vid 

kärleksrelationer. Framställs som sin storasysters raka motsats. Hon är också den som ser till 

att resten av familjen inte äter giftiga pajer eller bränner ned huset.  

 

Luke: Den korkade sonen som pappa Phil ofta kallar för sin favorit. Han bryr sig mest om att 

dejta tjejer, träna och hitta på roliga saker med Phil eller sina vänner.  

 

 

Övriga karaktärer 

Dylan: Haleys pojkvän (genom större delen av serien).   
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2. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

 

 

I detta kapitel kommer olika situationer presenteras där språkliga och kroppsliga 

gränsdragningar sker kopplat till traditionell och modern maskulinitet. De fyra manliga 

huvudkaraktärerna analyseras med hjälp av de redskap/begrepp som presenterats tidigare. De 

delar som tagits ut har tagits från säsong 1 och 2, där maskulinitetsgörande varit mest 

påtagligt.  

 

Judith Butler pratar om kön som något performativt, enkelt förklarat menar hon ”att vi från 

det ögonblick vi blivit identifierade och etiketterade som pojke eller flicka lär oss att agera 

vårt kön” (Fagerström & Nilson 2008:16). Butler lägger stor vikt vid språket, där hon pratar 

om ”språkakt” som kan likställas med etikettering, där konstruktion tar sin början (Fagerström 

& Nilson 2008:17). Enkelt förklarat innebär detta att något blir något specifikt när vi säger att 

något är just detta, en pojke är en pojke för att vi säger det upprepade gånger.  

 

Det finns flera situationer i serien där språkliga och kroppsliga gränsdragningar kring den 

traditionella maskuliniteten går att utläsa, framförallt när dessa kopplas till olika teman. 

Nedan är utdrag från situationer där språkliga och fysiska gränsdragningar kopplas till fysiska 

utryck (exempelvis rörelser och våldsbruk), aktiviteter, och faderskap och känslor.  

Om vi skulle försöka analysera Jay och hans framställning av maskulinitet (språkligt och 

kroppsligt) så behöver jag någon form av motsatspol, då saker alltid står i relation och/eller 

kontrast till varandra. Av denna anledning kommer Jay att analyseras i kontrast till Phil. 

Cameron och Mitchell analyseras främst i kontrast till varandra, och Phil och Jay ställs i 

kontrast till samtligas maskulinitetsperformativitet, alltså görande av kön - 

genusperformativitet.  

 

 

2.1 FADERSKAP OCH KÄNSLOR 
 

I flera situationer försöker Jay förklara för Manny hur viktigt det är att som man visa sig 

överlägsen och bättre än andra män - framförallt sin frus eller flickväns ex-partner.  
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I första avsnittet (säsong 1) sitter Jay och Gloria i bilen med Manny som precis förklarat hur 

han ska förföra en äldre flicka som han blivit kär i. Jay förklarar för dem båda att 11-åriga 

Manny inte kan klä upp sig, ge blommor och förklara sin kärlek för en 16-åring utan att bli 

mobbad och upphängd i kalsongerna. Manny ber dem stanna bilen och kliver ut, varpå Gloria 

skäller ut Jay och säger att han sårade Mannys känslor. Jay svarar då att det bara är bra att 

Mannys känslor sårades, eftersom det gör Manny tuff i längden. Här förstår vi hur Jay ser på 

faderskap och hur han som man ska fostra en pojke, Manny, till att bli en (underförstått) riktig 

och bra man. I ett annat avsnitt får vi också se exempel på hur Jay hanterar sitt faderskap med 

Manny. Han sitter i köket hos familjen Pritchett-Delgado med Manny och kollar ett 

underhållningsprogram på datorn. Gloria avbryter dem med att förklara att hon ska fixa några 

ärenden, och ber dem att inte tråka ut hennes vän Jorge om han hinner hem till dem före 

Gloria. Jay vänder sig till Manny: 

 
Jay: Jorge var en het latinomusiker din mamma brukade dejta. Tydligen känner hon att hon måste bjuda 
 in honom här. Istället för att bara tänka på honom medan hon bläddrar igenom sin 
 gymnasieårsbok, medan hon dricker sin tredje whisky som en normal person. 

Gloria: Jay, var inte avundsjuk. Det var för 20 år sedan och jag dejtade honom bara i sex månader.  Och 
 vi hade aldrig det du och jag har. 
Jay: Det var trevligt att höra. 
Gloria: Det var bara fysiskt.  
Gloria går iväg och Jay drämmer kaffemuggen i bordet. Han reser sig upp och ställer sig mitt emot mot 

Manny som fortfarande sitter ned.  
Jay: Manny, du kommer lära dig något idag. 
Manny: Jag försöker lära mig något varje dag. Det håller mig ung, eller nouri som de säger på 
 finska.  
Jay: Förutsatt att du slutar säga saker som det där, kommer du en dag att gifta dig. Och så småningom 

 kommer hennes ex dyka upp och sniffa runt. Puffa ut sitt söta pojkbröst, vilket är din signal att 
 bli alfa 
Manny: Blir inte mamma irriterad när hon ser dig vara oförskämd mot en gammal vän? 
Jay: Inte alls. Innerst inne vill hon se mig besegra alla som kom före. Det är grundläggande djursaker. 

Manny: Åh, jag fattar! Min flickvän Karen var ganska het på mig häromkvällen, efter att hennes ex dök 
 upp och jag slog honom i en choklad-sufflé-bakningstävling. Jag behöver inte ens berätta att min 
 sufflé inte var den enda söta brunrätten som hon slukade den natten. 
Jay: Därför att…? 
Manny: Jag bakade också melasskakor. 

Jay: Jag har lärt mig att ställa den andra frågan… 
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Att vara ”alfan” eller ”machomannen” är viktigt! Alfhanne representerar den traditionella 

maskuliniteten, här även den hegemoniska maskuliniteten som är högst upp i hierarkin där Jay 

är. Jay ser sig själv som en alfahanne och anser att en riktig man alltid ska agera därefter. 

Samtidigt visar han att inte tänker foga sig efter Gloria, hon är trots allt en kvinna som inte 

riktigt vet vad hon vill. Eftersom han inte kan spegla sin manlighet i sin homosexuella son 

Mitchell, försöker han istället göra det i Manny. När Jay säger ”jag har lärt mig att ställa den 

andra frågan…” visar han att han försöker ge Manny en chans att visa/berätta att han är på 

väg att bli en riktig man, en heterosexuell man som har sex med en kvinna.  

 

Elvin-Nowak och Thomsson förklarar att dessa föreställningar om kvinnlighet och manlighet 

är inbyggda i kultur, historia och socialt sammanhang, där språkets effekt påverkar vad vi vill 

framföra (2003:32, 125). Med framställningen av exempelvis Manny och hans koppling till 

bakning, förstår vi att bakning alltså inte är manligt och att Manny inte är i närheten av att 

vara en alfahanne. Något som Jay är högst medveten om och försöker ändra på. Likaså visar 

han sin överordning gentemot Gloria genom att likställa henne med ett djur, där han menar att 

hon har djurinstinkter som hon inte ens är medveten om. Att även om hon säger eller visar en 

sak så menar hon något annat, så när hon ber Jay vara trevlig mot hennes ex, anser Jay att 

Gloria egentligen menar att han ska sätta hennes ex på plats. Han ska visa vem som är alfa - 

då detta underförstått bland annat gör honom mer åtråvärd och hindrar Gloria för att lämna 

honom för sitt ex. Han agerar precis likadant gentemot Phil, Cameron och Mitchell och övriga 

familjemedlemmar - men framförallt mot männen och pojkarna, kanske för att han försöker 

identifiera sig med sin familj och har svårt att göra det när de inte agerar så som han vill eller 

tycker att de borde. I detta avseende representerar Jay den traditionella maskuliniteten. 

Eftersom han är heterosexuell, tuff och döljer sina känslor. Han visar tydligt en avgränsning 

till kvinnlighet och det feminina ageranden som han kopplar till kvinnlighet. Han gör detta 

genom kommentarer och aktivt (manligt) agerande och försöker ständigt visa sin överordnad 

till både män och kvinnor, något som redogörs mer längre fram i analysen. 

 

Allt detta sätts i kontrast till Phils syn på faderskap, som när han exempelvis sitter i bilen med 

sina döttrar Haley och Alex (säsong 2: avsnitt 8) och ber dem prata om sina känslor med 

honom då han märker att de båda är upprörda över något.  Han uppmanar dem att prata om 

vad som gör dem ledsna, att han vill att tjejerna ska prata känslor med honom. Han frågar om 

de mår dåligt, om de vill prata om sina kroppar, i jakt på varför de båda är nedstämda. När 
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han får reda på att tjejerna inte vill campa med familjen - något som alltid varit en tradition - 

blir Phil ledsen och det slutar med att alla tre bryter ihop och gråter tillsammans i bilen. Detta 

är en representation av en modernare maskulinitet: en man som vill prata känslor och inte har 

problem med att gråta eller i övrigt visa känslor offentligt. Eftersom Phil inte bara vill prata 

om känslor utan även agerar på sina känslor, platsar han här in under definitionen av en 

modern man.  

 

Denna språkliga och delvis kroppsliga gränsdragning som framkommer framgår vid ett annat 

tillfälle när Jay och Phils respektive söner Luke och Manny har bråkat i skolan (Säsong 

1:avsnitt 5). Manny och Luke har bråkat och slagits med varandra i skolan, så Phil bestämmer 

sig för att ta med sig Luke hem till Jay, Manny och Gloria för att lösa konflikten. När familjen 

Dunphy kommer hem till Delgado-Pritchett tycker Phil att han och Jay ska sätta sig med 

pojkarna och prata om känslor: vem känner vad och varför. Detta förstår vi vid det här laget 

inte är manligt enligt Jay och han ställer sig inte bakom denna idé. I stället kör han över Phil 

helt genom att ge pojkarna en klapp i bakhuvudet som en tillrättavisning och säger åt dem att 

”inom denna familj slåss vi inte”, för att sedan anse konflikten löst och går därifrån. Deras 

eller Phils känslor är för Jay oväsentliga. Detta kan uppfattas som en slags tävling både i 

faderskap och manlighet, där båda försöker underminera den andre. Ett slags faderskapsprov 

där den av dem som avslutar konflikten är den som kommer ut som vinnare och därmed som 

den större och bättre mannen, högst i hierarkin.  

 

Vid ett annat tillfälle åker Jay och Manny med Phil och Luke till gallerian (Säsong 2: avsnitt 

10). När de är på parkeringen och väntar på en bil som ska backa ut, kommer någon och snor 

platsen från andra hållet. Jay blir förbannad men Phil rycker på axlarna och börjar leta vidare, 

något Jay reagerar starkt på och ifrågasätter Phil när Jay tillslut vänder sig om till deras söner: 

 
Jay: Pojkar, det enda ni behöver veta om att vara en man: låt aldrig någon ta något som är ditt 
Phil: Om det inte är en p-plats och det finns många andra 
Jay: Sött Phil. Det får du skriva ner, har du läppstift i handväskan? 
 

Senare när Jay sitter framför kameran och pratar med publiken, ursäktar Jay sitt dåliga 

beteende med att beskriva sig själv som en tuff man som inte tar någon skit. Här hävdar han 

alltså inte bara sin hierarkiska manlighet (bättre faderskap) gentemot Phil utan även mot ”oss” 

som publik. 
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2.2 FYSISKA UTTRYCK 
 

Lite senare i samma avsnitt (säsong 2: avsnitt 10) blir Jay kallad till att hämta Phil på 

vaktkontoret i gallerian och får reda på att Phil attackerat en anställd i gallerian. Jay ger Phil 

beröm för att Phil inte tog skit, utan jagade och skrämde upp en parfymexpedit inne i 

gallerian, då han blev sprayad med parfym i ansiktet. Genom att ge Jay beröm över att ha 

varit våldsam och ilsket utåtagerande visar Jay honom vad manlighet är enligt Jay. Phil 

försökte tidigare bortförklara situationen med att det finns fler parkeringsplatser, men när han 

senare bryter ihop och jagar parfymexpediten är det som att han anammar Jays definition av 

hur en man ska agera. Att han försöka platsa in i den beskrivningen, då han ser upp till Jay 

och allt som oftast försöker göra Jay stolt.   

 

Att Phil utvärderar sin egen maskulinitet i kontrast till ett macho-ideal framkommer också 

flertalet gånger. I säsong 2 (avsnitt 7) har en brandvarnare i huset börjat pipa på grund av 

dåligt batteri, och Phil springer runt och försöker hitta vilken brandvarnare som låter utan 

framgång. Phil kollar till slut in i kameran och säger ”att byta batteri i brandvarnaren lär man 

sig i manskursen…så det enda jag hör när brandvarnarna låter är ’pip pip du är ingen man, pip 

pip du är ingen man’ ”. Kort efter detta bryter Phil av en nagel på en väska och när han står 

och blåser på lillfingret börjar brandvarnaren pipa och han ser sig omkring irriterat. 

Ytterligare en stund efter detta står han i köket i Claires förkläde och bakar kakor åt henne (då 

Claire tidigare bett honom då hon ligger i sängen sjuk). Brandvarnaren piper igen och Phil 

kollar in i kameran med en menande blick.  

 

I denna scen försöker man alltså framställa Phil som omanlig. Han ser sig själv som omanlig 

efter egen utsago om att han som man ska kunna byta batteri utan problem. Men med 

definitionen av den moderna maskuliniteten i bakhuvudet, är det just denna som Phil här får 

representera. Eftersom Phil konstant genom serien försöker hävda sig för Jay men inte känner 

samma slags ”tävling” i manlighet gentemot Mitchell och Cameron, är det därför mer 

naturligt att dra paralleller i denna situation till Jay. Phil sätter på sig sin frus förkläde, något 

exempelvis Jay aldrig skulle göra. Han ställer sig och bakar kakor, också något som Jay aldrig 

skulle göra. Detta vet Phil, vilket är anledningen till de menande blickar han ger ”oss”, 

publiken. Här visar alltså Phil att han är medveten om att Jay är ”manligare” än han i detta 
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avseende, kanske är det därför han ständigt försöker framstå som mer manlig när Jay inte är i 

närheten - för att höja sig själv i sin identitet som man.  

 

Vid ett tillfälle har Jay problem med sin skrivare (säsong 2: avsnitt 2) och blir irriterad när 

Gloria ber honom ringa Phil, som hon menar är mer teknisk av sig.  

 
Jay: Bättre än jag? Phil är inte bättre än mig på något, förutom kanske att göra fåniga ljud med munnen. 

(Jay syftar till när Phil försöker beatboxa i en tidigare scen) 

 

När Jay sedan ringer Phil för att be om hjälp så tror Phil att han ringer för att prata med sin 

dotter, Claire. När Jay berättar att han faktiskt ringer för att prata med Phil, blir Phil så 

exalterad att han tjuter till, vilket Jay reagerar på och Phil bortförklarar ljudet med att en katt 

var i närheten. När Phil får reda på att Jay behöver hjälp med en skrivare, skriker han nästan i 

telefonen av glädje att han är på väg och slänger på luren. I nästa scen sitter han och pratar in i 

kameran, med oss: 

 
Phil: Självklart var jag glad att få samtalet. Jay kommer jämt och fixar saker och tjatar om  

’mina ömtåliga händer’ eller min dålig spyreaktion vid lukt av målarfärg. Se bara vem som 
behöver mig nu; Herr-får-inte-igång-skrivaren-och-vet-inte-vilka-knappar-han-ska-trycka-på! Jaaa, 
du är i mitt territorium nu Jay… Tekniskt sett är vi hemma hos honom, men på min planhalva i 
hans hus 

 

När Phil kommer hem till Jay droppar han kommentarer om att skrivaren är lite gammal men 

att han förstår att Jay inte skaffat en senare och bättre version av skrivaren då ”inte alla män 

kan hantera sådana krafter”.  

 

I denna scen finns flera saker att utläsa. Jay kan inte acceptera att Phil, som Jay placerat under 

sig själv i hierarkin, skulle vara bättre än honom på något. Phil i sin tur medger att han vet om 

detta, det är därför han blir så glad när det är hans tur att äntligen få vara bättre och bidra med 

något som Jay inte kan. Detta visar han också genom att försöka trycka ner Jay med 

kommentaren om att ”inte alla män kan”. Att kunna hantera elektronik blir därav kopplat till 

den moderna maskuliniteten. Här ser vi alltså en tydlig manlighetskamp mellan Phil och Jay, 

en slags kamp mellan den traditionella och den moderna maskuliniteten kan man säga, där 
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båda parterna kämpar om vem som ska få den hegemoniska positionen. Jay har den i 

dagsläget men Phil har börjat utmana honom.  

 

Ett annat tillfälle där denna ”kamp” syns är när Phil, Claire, Gloria och Jay är hemma hos 

familjen Dunphy och diskuterar Mannys och Lukes fotbollstränare (säsong 1: avsnitt 20). 

Claire och Gloria börjar prata om hur dålig tränaren är för barnen, eftersom han alltid skriker 

på dem och kallar dem öknamn. Men Jay börjar försvara tränaren:  

 
Gloria: Herregud, den tränaren… 
Claire: Jag hatar den mannen! 
Jay: Äsch, han tycks kunna motivera ungarna. 
Claire: Du har inte sett honom, pappa. Han hånar och förolämpar dem. 
Gloria: Hade det varit i Colombia hade fotbollsspelarna tagit bort honom för länge sen och…    

Gloria drar fingret över halsen och illustrerar en halshuggning. 
Jay: Det är meningen att en tränare ska driva på ungarna, hjälp mig Phil. 
Phil: Han är elak! 
Jay: Åååh, du är en sån kvinna. 

Phil: Kom och titta på matchen så får du se vilket svin han är. Ursäkta språket, Gloria. 
Claire: Gloria? 
Phil: Det är säkrast att han tar det lugnt, annars kommer jag introducera honom för herr vänster  

och herr höger. 
Phil höjer sina nävar i en demonstration. 

 

Det är tydligt att Phil ser sin chans att agera tuff framför Gloria, Claire och framförallt Jay. 

Jay däremot underminerar Phil så fort han inte får medhåll. Vi som publik märker av 

stämningen i scenen och förstår att det är humoristiskt att Phil tror sig vinna mot någon i ett 

slagsmål över huvud taget. Alltså att det han säger är ett pinsamt försök att agera man på. 

Vi ett annat tillfälle (säsong 1: avsnitt 20) är alla familjerna hemma hos familjen Dunphy och 

Phil grillar kött när Jay plötsligt sniffar i luften. Han anklagar Phil för att vara en dålig kock 

då biffarna ligger på grillen för länge, vilket förolämpar Phil. Mitchell beklagar till Phil och 

förklarar att han vet hur det känns, varpå Phil svarar ”Ingen fara, Jay är bara sig själv. En dag 

är jag också farfar, och då är det säkrast att alla kuvar sig”. I nästa scen sitter Phil och pratar 

in i kameran till publiken och säger ” Pappa apa blir arg när yngre apor kommer och tar hans 

plats och de kvinnliga aporna vill hellre hänga med yngre apan är pappa apa - men detta är 

naturligt”. Detta sätt att underminera genom nedsättande kommentarer från Jay kan tolkas 
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vara ett sätt för Jay att demonstrera sin alfa/macho-maskulinitet, härskartekniker för att visa 

att han är alfan i familjen. Likaså försöker Phil möta dessa härskartekniker när han 

underminerar Jay genom att likställa honom med en gammal apa. Men detta kan också tolkas 

vara ett sätt för Jay att visa sin status på grund av ålder, då Jay faktiskt är äldst i familjen. Att 

Phil drar in kvinnor i det hela och menar att Jay börjar bli oattraktiv som gammal man, är 

mellan raderna ett sätt för Phil att nedvärdera Jay som man och samtidigt höja sig själv.  

 

Problematiken är att vi som publik redan förstått att Phil inte är manligare än Jay, genom 

framställningen av Phil. Redan i första avsnittet (säsong 1) när Phils dotter Haley tar hem en 

pojke för första gången, framgår detta tydligt. Inte bara i hans misslyckande som man, men 

också som pappa. Claire viskar till Phil att han vill (läs: måste) skrämma honom. Phil suckar 

lite lätt, sträcker på sig och går fram till trappan som pojken, som vi får veta heter Dylan, står 

i. Phil håller ut en knuten näve som för att hälsa med en dunk och utbrister med tillgjord röst 

”Låt mig träffa denna tjejtjusare…Phil Dunphy, yo”. I nästa scen sitter Phil framför kameran 

och pratar med oss. Han stirrar in i kameran och förklarar att det är så man gör, att man stirrar 

ner dem [döttrars pojkvänner] och låter blicken ”säga allt”: 

  
Phil: Din mun kanske säger ’vi är polare’ men dina ögon säger ’nej, det är vi inte’. 
 

Detta följer han upp med flera exempel på vad munnen respektive ögonen kan säga. Sedan 

förs vi tillbaka till scenen när han träffar Dylan som Haley tagit hem. Phil står längre ner än 

Dylan i trappen och beslutar sig för att kliva upp ett par trappsteg så han är högre upp än 

honom, underförstått för att markera att Phil inte är i underläge utan att Dylan är det. Men när 

Phil gör detta halkar han till och gör illa ryggen. I samma stund som detta sker byts scenen 

tillbaka till när han pratar med oss framför kameran och säger ett av hans exempel sedan 

tidigare: 

 
Phil: Var är du ifrån?  
Phil pekar på munnen. Sedan pekar han på ögonen: 
Phil: Jag kan besegra dig om det skulle bli en fysisk konfrontation 

 

Sedan är vi som publik tillbaka till scenen vid trappan igen där den unga pojken Dylan bär 

Phil, som ett litet barn, till soffan och lägger ner honom där medan Haley och Claire himlar 

med ögonen och går därifrån.  
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Detta är alltså ett tydligt exempel på misslyckad faderskap och manlighet från Phils sida. Han 

försöker hävda sig som både pappa och man, genom att visa att inte bara pojkar som Dylan 

utan även män bör akta sig för honom - då han är en man som skyddar sin familj. Att Phils 

försök att vara skräckinjagande sedan framställs humoristiskt när han halkar och blir buren, 

förstår vi är ett sätt att förmedla hans misslyckande som man - i traditionell mening - så agerar 

inte en traditionell maskulin man. Vi förstår dock att Phil anser att manlighet är kopplat till att 

kunna skydda sin familj.  

 

I ett senare avsnitt (säsong 1: avsnitt 3) sitter Phil hemma och kollar fotboll när Dylan 

kommer för att hämta Haley. Phil ropar till sig Dylan och säger åt honom att sätta sig bredvid 

honom i soffan, vilket han försiktigt gör. Phil försöker skrämma honom, men på ett diskret 

sätt, genom att använda fotbollstermer. Han säger åt Dylan att inte försöka något med Haley 

genom användningen av fotbollstermer. Att Dylan inte ska försöka ha sex med Haley, genom 

att hota Dylan diskret genom att referera till en fotbollsspelare på Tv:n som försökte ”ta det 

till nästa nivå, vilket var en fruktansvärd idé”. Phil hävdar sig alltså gentemot Dylan. Inte bara 

agerar han som om Haley vore hans egendom att skydda - vilket skulle göra att han platsar in 

under definitionen för traditionell maskulinitet. Utan han hotar även om att han är stark och 

kan utöva våld för att skydda sina nära och kära, vilket för Phil verkar vara något extremt 

manligt - skydda sin familj och skrämma bort andra människor (läs: män). Det finns alltså 

stunder där Phils ges utrymme att representera den traditionella maskuliniteten, men aldrig i 

kontrast till Jay utan endast i relation till andra män - framförallt pojkar. Det handlar alltså om 

språkliga gränsdragningar, där vissa aktiviteter så som våld representerar traditionell 

maskulinitet.  

 

Jay är snabb på att kalla de övriga männen för ”kvinnor” oftast som skällsord, så fort de visar 

minsta tillstymmelse till känsla eller i övrigt inte håller med honom om något. Exempelvis när 

de diskuterar Luke och Mannys tränare som alla föräldrarna utom Jay avskyr. Han ber Phil 

om uppbackning och när han inte får detta kallar han Phil för ”en sån kvinna”. Dels för att 

överordna sig Phil men också visa Claire och Gloria att han är överordnad dem, då de är 

kvinnor och han likställde detta som något dåligt genom att använda det som skällsord mot 

Phil. Detta gör det också tydligt att Jay anser att kvinnor inte kan vara tuffa, starka och 

känslokalla utan alltid är superkänsliga, aldrig kan ta ett skämt men framförallt är det lägre 
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stående könet. Den hegemoniska maskuliniteten kan endast framställas och representeras av 

män, och riktiga män är maskulina och riktiga kvinnor är feminina. 

 

Det är tydligt att Jay har svårt att identifiera sig med sin homosexuella son, att Mitchell agerar 

sitt kön fel som åtrår män och inte kvinnor är bara en del i problemet för Jay. Han 

kommenterar oftast att Mitchell beter sig som en kvinna snarare. Jay verkar sätta all sin 

förhoppning till att Manny i vart fall ska bli en ”riktig man”, eftersom han ”misslyckades” 

med Mitchell och detta speglas i nedsättande kommentarer både gentemot Mitchell men också 

mot Manny de gånger Manny, precis som Mitchell, gör honom besviken genom att inte göra 

sitt kön rätt, sin genusperformativitet.  

 

Vid ett tillfälle (säsong 1: avsnitt 5) väljer Mitchell att läsa på om fotboll i en förhoppning att 

kunna kolla en match på TV tillsammans med Cameron och Jay, men också för att kunna 

imponera på Jay med sina fotbollskunskaper. Tillsammans sitter de tre och pratar om hur 

spelarna komma lägga upp sin taktik när Mitchell föreslår en slags attack han läst om. Jay 

vänder sig mot Mitchell och säger med en nedsättande ton ”Aldrig! Det kommer aldrig gå, dra 

härifrån”, vilket Mitchell tar bokstavligt och lämnar TV-rummet. När Cameron några minuter 

senare kommer ut i köket till Mitchell och frågar varför han lämnade dem, upprepar Mitchell 

var Jay sa till honom tidigare. Detta överhör Jay och säger suckandes till Mitchell ”Herregud, 

vilken liten flicka du är”. Jay visar här tydligt hur känslosamma utbrott inte är manligt och att 

Mitch därför inte är en man, i vart fall högst omanlig i sitt sätt att agera. Det handlar alltså om 

en språklig och kroppslig gränsdragning i manlighet, där Mitchell dels blir känslosam och 

dels inte är tillräckligt tuff enligt Jay.  

 

När Jay, i sin oro över sitt utseende, frågar Mitchell och Cameron om de skulle dejta honom 

(säsong 1: avsnitt 5), försvarar han denna opassande fråga till sin son och svärson med att 

säga att ”ni är båda praktiskt taget kvinnor”. Ingen av dem bryr sig om detta då det framgår att 

Jay inte använder beskrivningen ”kvinna” som skällsord för att såra dem. Men för ett 

analyserande öga visar detta att Jay inte ser någon poäng med hävda sig som man (enligt hans 

egna definition) gentemot Cameron och Mitchell, han kan visa sig osäker framför dem 

eftersom han ser dem båda som kvinnor, han kopplar delvis deras sexualitet till manlighet. 

Cameron och Mitchell likställs med kvinnor eftersom de åtrår män. Däremot använder han 

snarare ordet ”flicka” gentemot Mitchell i ett nedvärderande syfte. Som när han kallar 
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Mitchell för en ”liten flicka” när han blir ledsen över kommentaren från Jay när de 

diskuterade fotboll. I den ”hegemoniska manlighetskala” han placerar sig själv på, är Mitchell 

och Cameron i hans ögon längst ner tillsammans med de övriga kvinnorna och flickorna i 

bland annat hans egna familj.  

 

I slutet av säsong 2 (avsnitt 23) får vi reda på att Jay har fått botox insprutat i ansiktet. Han 

förklarar till kameran att han gjorde detta då han inte ser ut som en man längre utan som en 

gammal gubbe när han ser sig själv i spegeln. Men något går snett och halva ansiktet blir 

tillfälligt förlamat av botoxen. När han blir påkommen med detta ser samtliga i familjen ner 

på honom och ifrågasätter hans handlande. Cameron kommenterar att Jay faktiskt varit en 

marinsoldat. Som vi förstår är soldater riktiga män och riktiga män använder ju inte botox. Att 

Phil som ständigt försöket placera sig högst upp i hegemoniska hierarkin över männen, väljer 

att använda botox - visar på att han kanske blivit med ödmjuk i sin identifiering som man - en 

mer modern man i vart fall. Det faktum att han försökte dölja detta och vägrade åka in till 

sjukhus är dock ett tecken på att han skäms över att han bryr så mycket om sitt utseende - 

framförallt inför sin familj (läs: de andra männen). 

 

Jay representerar alltså den traditionella maskuliniteten i kontrast/relation till de andra 

karaktärerna i olika situationer. Både i direkt relation när han pratar och agerar med dem, men 

detta framställs också i hur de övriga männen pratar om Jay och agerar när han inte är 

närvarande. Jay är alltså högst upp i hierarkin mellan männen. Men hegemonisk maskulinitet 

är inte en låst kategori, utan den ser olika ut överallt - det som är genomgående är dock att 

män överordnas kvinnor och heterosexuella män överordnas homosexuella män (Connell 

1999:100,103). Enligt Connell är definitionen av denna kategori den maktfulla, 

framgångsrika, starka och heterosexuella mannen med högst självförtroende (1999:76f). 

Samtliga stämmer in på Jay och den traditionella maskuliniteten, hur Jay framställs och hans 

position i arbetslivet och inom familjen. Hans ålder måste också påpekas då han vuxit upp 

med denna bild av hur en man ska vara - något han själv berättar om vid ett par tillfällen.  
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2.3 AKTIVITETER 
 

Mitchell, Cameron och Phil försöker ständigt imponera på Jay och följa hans lära kring hur 

man ska agera för att vara en ”riktig man”. När det i olika situationer inte fungerar, som när 

Phil exempelvis inte börjar bråka med mannen som snodde deras parkeringsplats, försöker de 

desperat förklara bort det hela inför Jay. Bland annat genom att exempelvis göra som Phil 

gjorde och bortförklara det som onödigt: ”Om det inte är en p-plats och det finns många 

andra”. Vi som publik förstår att en riktig man inte låter en annan man ta vad som är ens eget, 

för det är vad som förmedlas - men på samma sätt förmedlas också en mjukare syn, en mer 

modern syn.  

 

Phil är visserligen också heterosexuell, men representerar allt som oftast den moderna 

maskuliniteten i och med dess definition av mer flytande gränser mot det feminina. Phil har 

nämligen inga problem med att visa sina känslor, han gör det snarare väldigt ofta och han 

försöker inte ständigt framställa sig som en macho-man eller alfahane - något som Jay ofta 

kommenterar och stör sig på. Han får alltså den etikettering i kontrast till Jay - framförallt 

kroppsligt då han undviker bråk och fysiska bråk och samtidigt gärna pratar känslor med sin 

familj, som exempelvis i bilen med Haley och Alex. Men allt som oftast försöker han hävda 

sig själv, språkligt, som en riktig man enligt Jays definition. Både inför Jay men framförallt 

till kameran, till publiken. Han vet att Jay tycker att han är för omanlig och försöker desperat 

ändra denna syn, vilket för publiken skapar humoristiska situationer när Phil totalt misslyckas 

med detta. Som när han tjuter till i telefonen när Jay ringer för att prata med honom istället för 

sin dotter, eller när Jay ber Phil om hjälp med saker - framförallt tekniska saker som Jays 

skrivare. Ett annat exempel är när han framför Jay försöker framställa sig som en riktigt 

manlig man, genom att hota slå Lukes och Mannys tränare om han inte bättrar sig: ”Det är 

säkrast att han tar det lugnt, annars kommer jag introducera honom för herr vänster och herr 

höger”. Phil likställer alltså aktiviteten att bruka fysiskt våld med att vara en riktig man, i vart 

fall i Jays ögon.  

 

Enligt Butler innebär performans att könsidentiteter blir till genom akter och upprepningar, 

där man kan spela exempelvis sin genusidentitet rätt eller fel - medvetet eller omedvetet. 

Bryter man mot en eller flera av dessa premisser så blir man avvikande, onormal (Butler 

1993:2, 224ff). I detta fall blir alltså Phil avvikande gentemot Jay och det kräver att Jay 
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poängterar detta för att dels behålla och dels demonstrera sin hierarkiska position - Jay spelar 

sin genusidentitet ”rätt” och Phil spelar sin genusidentitet ”fel” i detta avseende. Detta kopplat 

till den hegemoniska maskuliniteten som Jay representerar, där han alltså är högst upp i 

maskulinitetshierarkin. För att behålla platsen i den manliga rangordningen måste han 

distansera sig från de män som inte är tillräckligt manliga, det handlar om att utpeka andra 

män som lägre, som omanliga - oftast är det Phil, i exempel ovan gör han även detta gentemot 

Manny. Detta gör Jay genom både språkliga och fysiska motstånd. Exempelvis genom att inte 

kramas och framförallt inte för länge. Det ska vara ett fysiskt avstånd mellan dem som visar 

att Jay är heterosexuell och stark, inte bara fysiskt utan även emotionellt. Vi förstår att Jay 

anser att Phil och Manny är omanliga, i vart fall inte tillräckligt manliga.  

 

Men ibland får vi också se hur Phil själv definierar en riktig man. Han tycks anse att en riktig 

man ska kunna ta hand om sin familj, huset och tekniska saker. Exempelvis det tydligt 

framgår att han likställer sig själv som omanlig när han inte lyckas stänga av den pipande 

brandvarnaren. ”Att byta batteri i brandvarnaren lär man sig i manskursen”, han säger att det 

han hör när dem tjuter är att han inte är en man. Vi förstår sedan att varje gång som 

brandvarnaren piper så gör den det för att Phil gör något omanligt. Detta är alltså 

situationsbundet där Phils agerande, saker han gör, är omanligt och inte Phil i sig - det handlar 

om hur olika aktiviteter etiketteras som manliga respektive omanliga. I två utdrag ovan 

gällande hans dotters nya pojkvän Dylan försöker Phil sätta honom på plats genom att 

framställa sig som en tuff och hotfull pappa, som inte har några som helst problem att slå 

Dylan om han behandlar Haley felaktigt, enligt hans egna definition. För att göra det extra 

manligt använder han fotbollstermer (manligt kodad aktivitet) för att förmedla sitt hot. Första 

gången när Haley tar hem Dylan till familjen hävdar sig Phil framför kameran som en tuff 

man, en läskig pappa som pojkarna som försöker dejta hans döttrar ska akta sig för - detta 

förvandlas dock till något humoristiskt när han halkar i trappan och Dylan får bära honom, 

likt ett barn, till soffan. Allt fram till detta i denna scen visar på hur Phil misslyckas som den 

tuffa (läs traditionella, riktiga) pappan och därmed mannen.  

 

Judith Butler pratar om en genustydlighet där kroppar ska utgå från två stabila kön - man och 

kvinna där mannen överordnas kvinnan, och för att exempelvis mannen ska vara begriplig 

måste kön och genus överstämma och begäret riktas mot motsatt kön  (Butler 1993: 8; 2007:9, 

19, 186). Framställningen av Phil visar tydligt hur han dras till sitt motsatta kön - inte bara i 
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relation till hans fru Claire utan även till andra kvinnor genom seriens gång. Däremot försöker 

han språkligt flertalet gånger framställa sig som överordnad Claire utan framgång. Exempel 

på detta är när han viskar till kameran att det är han som bestämmer hemma, när han är säker 

på att Claire inte är i närheten. Butler förklarar att ”kön är inrättat genom kroppens 

schematisering  ’framställning’ av kroppen, och måste därför förstås som det alldagliga sättet 

i vilken kroppsliga gester, rörelser och föreställningar av olika slag utgör illusionen av ett 

bestående könsbestämt jag” (1988:519). Så även om Phil språkliga framställning kan kopplas 

till traditionell maskulinitet, så visar han genom framförallt sin kroppsliga framställning en 

starkare koppling till den moderna maskulinitetskategorin - han hoppar när han är glad, gråter 

när han är ledsen och kramas med både kvinnor, barn och män.  

 

Raewyn Connell pratar om den patriarkaliska kulturens enkla tolkning där homosexuella män 

helt enkelt saknar maskulinitet - de är för feminina. Denna tolkning menar Connell är tydligt 

kopplad till ”vår kulturs vanligaste föreställning om sexualitetens mysterier, nämligen att 

motsatser dras till varandra” (1999:163). Därför känns detta självklart att applicera i min 

analys på det homosexuella huvudkaraktärerna i Modern Family. För att se hur dessa män 

framställs och hur deras performativitet ter sig. Detta skulle kunna visa hur Camerons sätt att 

framställa sig själv på olika sätt, beroende på människor han möter, speglar hans osäkerhet i 

sin självbild, identitet. Likaså kan dessa analyser visa hur och varför de framställs mer 

feminint än maskulint och likställs mer med kvinnor än med män av Phil och övrig familj 

men framförallt Jay, alltså i kontrast till andra men inte i relation till varandra. 

 

Cameron blir i kontrast till de övriga männen den minst maskulina, han framställs som väldigt 

feminin i båda språkliga och kroppsliga framställningar. Det gör visserligen Mitchell också 

till en viss grad men inte på samma nivå. Det handlar om en slags kamp i den hierarkiska 

maskulinitetsordningen mellan dels Mitchell och Cameron och dels mellan dem båda 

gentemot Phil respektive Jay.  

 

Ett exempel är när Mitchell och Cameron för första gången ska delta i en barngrupp med 

deras dotter Lily för att lära känna andra nyblivna föräldrar (säsong 1: avsnitt 2). Mitchell 

tycker att Cameron klär sig alldeles för skrikigt och uppseendeväckande och ber därför 

honom att klä sig ”nedtonat”, vilket Cameron till slut gör. När de sedan befinner sig i 

barngruppen får alla föräldrar en och en med sina barn dansa i mitten av gruppen. Även denna 
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gång ber Mitchell Cameron att ”tona ned sig och sitt dansande”. När de abrupt ska lämna 

barngruppen, kommer ett annat homosexuellt par in i lokalen och ursäktar att de är sena. 

Cameron vänder sig till Mitchell och tittar menande på deras kläder och hur de båda männen 

agerar - inte ett dugg nedtonat.  

 

Cameron säger upprört till Mitchell ”Jag skulle ha gjort succé här om du bara låtit mig”. 

Mitchell ber om ursäkt och när barngruppens föräldrar ska dansa för sina barn igen säger 

Mitchell att ”det är okej” om Cameron vill in i mitten och ”skaka på höften”, vilket han 

gladeligen gör - denna gång inte nedtonat. Mitchell kritiserar Cameron ofta för att vara för 

flamsig och feminin. Han tycker att Cameron klär sig för omanligt och pratar för omanligt, 

vilket framgår i hans kommentarer mot Cameron i olika situationer när de ska umgås med 

främlingar, och till oss som publik när han pratar in i kameran om specifika situationer. 

 

Cameron visar också att han är medveten om sina ”feminina drag” och sitt omanliga agerande 

i olika situationer. Han gör detta genom att sänka rösten, prata mörkare, och sluta vifta och 

gestikulera med händerna, bland annat när han pratar med människor han aldrig träffat förut 

eller har en professionell relation till. Som tidigare nämnts är kopplingen mellan kön och 

biologi fyllda med föreställningar om hur kvinnor och män bör/ska agera (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:32). Kanske är detta anledningen till varför Cameron och även Mitchell 

framställs på ett feminint sätt i serien. Även väldigt stereotypiskt: fnittrande, inrednings- och 

modebesatta, samt otroligt dramatiska.  

 

Ytterligare exempel är när de båda ofta bråkar om vem som är mannen respektive kvinnan i 

förhållandet. I slutet av säsong 2 (avsnitt 21) är det Mors Dag och Mitchell ger Cameron 

frukost på sängen och säger ”det är din dag, hela dagen”. När Cameron inser att det är Mors 

Dag blir han väldigt upprörd och ifrågasätter Mitchell som försvarar det genom att säga: 

 
Mitchell: Det här är ingen mors dag-frukost. Detta är en frukost som råkar vara på mors dag 
Cameron: Du ser mig som Lilys mamma. Jag är din fru. En kvinna! 
Mitchell: Va? 
Mitchell ler lite. 
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I nästa scen pratar Mitch in i kameran om händelsen och förklarar att han känner sig ”lite 

stött” över att Cameron anklagade honom för detta, då Mitchell minsann är känslig gällande 

detta: 

 
Mitchell: Som om jag skulle behandla min partner som en kvinna. 

 

Denna kommentar följs av tillbakablickar till tillfällen när Mitchell refererat till Cameron som 

sin fru. Vid ett tillfälle säger han till Claire att ”fru Pritchett älskar att shoppa”, i en annan 

sekvens när han måste jobba över på jobbet säger han till en kollega att han måste ringa hem 

för ”gamla frugan kommer inte gilla detta.” 

 

Cameron visar tydligt resten av avsnittet hur upprörd han är över att Mitchell likställde honom 

med en kvinna, en fru. Mitchell erkänner senare till Cameron att han faktiskt ser Cameron 

som den mammiga av dem två. Mitchell försöker sedan trösta den upprörda Cameron och 

säger att Cameron inte är mindre man än någon annan, och läser från ett morsdag-kort upp en 

definition av ”mamma” - som står däri. Detta är en tydlig underminering av Cameron som 

man från Mitchells sida. Genom att referera till Cameron som hans fru, blir Mitchell 

automatiskt mannen. Alltså högre upp i hierarkin av dem två. Men samtidigt beskriver han sig 

själv som en känslig person vilket gör att hans agerande snarare, per definition, faller in under 

kategorin modern maskulinitet. Men på en hierarkisk skala placerar sig Mitchell över 

Cameron, förutom när det kommer till fysiska aktiviteter så som sport, att bygga saker och 

bruka våld. Nedan kommer exempel på situationer där Cameron placeras över Mitchell. 

 

Cameron och Mitchell är på väg till Lukes födelsedagskalas hemma hos familjen Dunphy 

(säsong 1: avsnitt 9). De stannar till på en mack för att tanka. Mitchell skäms över Camerons 

clown-utklädnad och ber därför Cameron sitta kvar i bilen. Kort därefter kör en man upp och 

krockar lätt med deras bil, när Mitchell konfronterar mannen vägrar han be om ursäkt till 

Mitchell som i gensvar kallar honom för ”idiot”. Detta gör mannen provocerad och börjar 

hotfullt närma sig Mitchell, han skäller på Mitchell och slår till honom på axeln. Mitchell är 

tydligt oroad över situationen och rädd och ber mannen att glömma det hela. Plötsligt kliver 

Cameron ut ur bilen med sina stora clownfötter som kameran zoomar in på och med en mörk 

röst skäller han ut mannen: 
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Cameron: Är det problem här? 
Mannen: Vad fan är du för nåt? 

Cameron: Jag är den starka clownen som kan vrida om dig som ett ballongdjur. Jag kommer slå ditt 
huvud så hårt mot stötfångaren att krockkudden kommer utlösas, så be min pojkvän om 
ursäkt nu! 

Mannen: Be om ursäkt? Pojkvän? 
Cameron: Be om ursäkt NU! 

Mannen: Okej, förlåt. Förlåt! 
 

Mannen lämnar dem och de sätter sig i bilen. Mitchell är tydligt väldigt nöjd och glad och kan 

inte sluta le åt Cameron som enligt Mitchell var en hjälte som skyddade honom.   

I detta scenario kan Cameron representera den traditionella maskuliniteten i kontrast mot 

Mitchell som inte stod upp för sig själv utan behövde räddas av en tuff, maskulin man, trots 

utklädnad. Möjligen en modernare man eftersom han samtidigt är uppklädd som clown på väg 

till ett barnkalas och detta framställs på ett humoristiskt sätt. Men detta kan också vara för att 

påminna publiken om att Cameron och Mitchell inte är ”riktiga män”, vilket gör denna 

”räddning” roligare med eller utan clownuniform. Här handlar det snarare om att utföra en 

manlig aktivitet, att slåss eller i vart fall hotfullhet och aggression.  

 

Likaså visar Cameron detta när de andra familjerna ska hem till dem (säsong 1: avsnitt 1) när 

paret för första gången ska berätta att de adopterat Lily, då Mitchell inte vågat berätta om 

adoptionen tidigare. Cameron ska precis ge Mitchell ett litet peptalk när det plingar på dörren, 

så han vänder sig mot Mitchell och ber honom ge en ”sportkille-bröstknuff” i luften. Cameron 

håller ut armarna och dunkar sitt bröst mot Mitchells bröst. I detta scenario sätts Cameron och 

Mitchell i språklig och kroppslig kontrast, där Cameron till viss grad representerar den 

traditionella, inte så känslosamma mannen. Att istället för en kram eller puss, ge sin partner 

en bröstknuff,  kan uppfattas som ett sätt för producent/regissör att markera deras kroppar 

som manliga - nästan att påminna publiken om att de är män. I övrigt under första säsongen 

ser vi ingen kroppskontakt mellan dem - men dunka bröst kan det göra, på ett manligt sätt.  

 

När Cameron och Mitchell uttrycker fysisk kärlek till varandra, utrycker ofta Mitchell pappa 

Jay att han är obekväm genom nedsättande kommentarer. Detta kopplar jag till Jays egna 

självbild, identitet och stolthet. Elvin-Nowak och Thomsson resonerar kring om människor 

känner sig identitetslösa när vi inte platsar i facket ”kvinna” eller facket ”man” och hur detta 
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hänger ihop med normer kring sexualitet och kön (2003:29ff). Att föräldrar till viss del 

speglar sig i sina barn är inte något nytt, kanske är det därför Jay lägger dessa kommentarer - 

för att han inte kan relatera till sin homosexuella son. Eftersom hans sons agerande inte 

stämmer överens med hans egna självbild - identitet. Cameron och Mitchell platsar, enligt 

Jays manlighetsdefinition, varken in i facket ”kvinna” eller i facket ”man”.  

Detta är speciellt Mitchell smärtsamt medveten om och han försöker flertalet gånger i serien 

få sin pappas godkännande av honom som man. Han försöker desperat visa Jay att han också 

är manlig och gör manliga saker, oftast leder detta till något humoristiskt för publiken. 

När Mitchell ska lämna tillbaka ett verktygsbälte till Jay (säsong 1: avsnitt 18) och Jay frågar 

om de [Mitchell och Cameron] hade kul på maskeraden, varpå Mitch förklarar att det faktiskt 

byggde något hemma: 

 
Jay: Oooh, vad byggde ni…? 
Mitch: En presentinslagningsstation. 
Jay: …och vi är tillbaka på ruta ett. 

 

Här förstår vi att Jay implicit försöker få Mitchell att känna sig omanlig, att Jay anser att 

Mitchell aldrig skulle kunna låna ett verktygsbälte till att faktiskt bygga något själv - det är ju 

något som män gör och Mitchell är av hans definition ingen man. Samtidigt förstår vi att 

Mitchell är medveten om Jays uppfattning och försöker hävda sig som man inför sin pappa 

utan framgång. Vi ett annat tillfälle (säsong 1:avsnitt 19) ber Mitchell Jay att lära honom 

självförsvar efter att ha frusit till is av rädsla när han misstänkte att någon hade brutit sig in i 

Lilys sovrum. Istället väckte han Cameron som tog ett slagträ och sprang in för att rädda Lily, 

Mitchell i sin tur skämdes över att han inte var ”man nog” att skydda och rädda sin familj. 

Detta berättar han dock inte för sin pappa utan ber honom endast om lektioner i självförsvar, 

Jay å andra sidan frågar inte varför heller. Han vill ändå inte prata känslor. Mitchell kände sig 

alltså omanlig som inte kunde stå upp och skydda sin familj, men senare i avsnittet ger han sig 

på en främling som tränger sig före hans syster Claire i en lång kö. Att bruka våld mot en man 

som sen behandlar hans syster illa blir en slags demonstration av hans manlighet. Ett sätt för 

Mitchell att ta tillbaka sin värdighet genom att agera som sin tydligt traditionella maskulina 

pappa Jay.  
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Sedan har vi en situation där både Camerons men framförallt Mitchells maskulinitet sätts i 

relation till Jays. Detta är när Mitchell och Cameron ska bygga ett prinsesslott till Lily. Men 

Cameron är orolig eftersom Mitchell tror att han kan hantera verktyg bättre än vad han 

egentligen kan. Därför ringer Cameron Mitchells pappa Jay i smyg, som kommer över och 

låtsas lämna tillbaka en kruka för att ”spontant” hjälpa till med bygget. När Mitch tillslut 

förstår vad som skett, blir han sur och lämnar Cameron och Jay ensamma som senare står i 

köket och pratar om situationen med Mitchell: 

 
Jay: Jag säger bara att ungen måste lära sig att släppa taget. 
Cam: Jo men det här är ett känsligt ämne för Mitchell, han vill känna sig som en vanlig kille som du och 

jag. 
Jay nickar och ska öppna en senapsburk. 
Cam: Pardonnez-moi [ursäkta mig], jag föredrar champagne-dijon framför den vanliga gula. 

Jay tittar in i kameran för en menande blick till ”oss” som tittar, medan Cam fortsätter samtalet om Mitch. 
Cam: Du vet, det finns ett par områden som definierar oss som män…som sport och byggnation. 

Mitchell vill bara känna sig delaktig i herrklubben. 
Jay: Var det inte där ni träffades. 

Cam: Du skämtar bara för att du är generad, så jag släpper det. Vi möttes på en orgie. 
Jay grymtar till och Cam slår till honom på axeln lite lätt. 
Cam: Kom igen… 
Jay: Jag tycker det verkar knäppt bara, det är allt. Skitsamma om han nu inte kan använda hammare. 

Kolla på allt annat han gjort; juridikskola, fantastisk  karriär, han försörjer för sin familj. Det är väl 

också manligt? Klassiskt sett alltså.  
Jay: Jo, men jag menar att det också krävs en stor man för att släppa sin karriär som musiklärare och 

uppfostra ett barn. 
Jay: Du är också en man, Cam. 
Cam: Tack, Jay. 

Jay lyfter upp tallrikarna med mackorna. 
Cam: Vänta! Lite garnering ska på. Vi är män, men inte grottmän! 

 

Scenen efter pratar Mitchell in i kameran, till oss som publik, och berättar hur hans farfars far 

var med och byggde Brooklyn-bron: 

 
Mitch: Jag fick höra, ända till hans dödsdag, att han var fylld av stolthet. Han sa ’det finns 

 en liten bit av mig i den där bron’. Jag vet att jag inte är världens händigaste, men jag är ändå en 
 man och jag vill kunna titta ut på gården och säga ’det finns en liten bit av mig i det där 
 prinsesslottet’... 
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Vi förstår att alla tre kopplar tungt arbete med kroppen till manlighet - speciellt när det gäller 

att bygga något. Mitchell som inte klarar dit känner sig direkt omanlig och förlöjligad. Att Jay 

försvarar honom till viss grad genom att prata om honom som en familjeförsörjare märker vi 

tär på Cameron då det enda han att bidra med som man är just kroppsarbete, där han faktiskt 

är duktig. Att han känner sig osäker på sin manlighet förstår vi när han söker bekräftelse av 

Jay. Samtidigt framställs Cameron humoristiskt när han försöker placera sig i samma fack 

som Jay när han pratar om att Mitchell vill känna sig som en vanlig kille som dem. Likaså när 

han refererar till dem båda som män, men inte ”grottmän” när garneringen ska på mackorna. 

Men vi kan också analysera Jays identifiering i sin son, när han argumenterar för att Mitchell 

faktiskt gör en massa andra manliga saker. Här skulle man kunna argumentera för att 

Cameron och Mitchell i visst avseende kan representera den moderna maskuliniteten i relation 

till Jay, men att Cameron i relation till Mitchell representerar den traditionella då han kan 

använda sin kropp till typiskt kodade manliga aktiviteter som att bygga. Medan Mitchell i sitt 

misslyckande är den omanliga av dem.   

 

Eftersom Cameron och Mitchell inte utvecklas speciellt mycket mer i sitt agerande, 

exempelvis blir mindre dramatiska, kan man säga att serien reproducerar denna (som många 

skulle påstå) nidbild av homosexuella, vilket också skulle kunna argumenteras visar hur 

framförallt maskulinitet tolkas i den rådande samtiden. Så att, genom humor, visa 

homosexualitet och manlighet/kvinnlighet et cetera är alltså inte helt oproblematiskt. HBTQI-

personer har kritiserat serien för att reproducera stereotypa föreställningar, inte bara gällande 

det homosexuella paret, utan också gällande exempelvis Jay Pritchetts colombianska unga fru 

Gloria Delgado. Hon är ett typexempel på stereotypisk latina - högljudd, överdrivet feminin 

och temperamentsfull. Detta används av Jay för att underordna Gloria hans stadiga, lugna, 

maskulina framhållning. Kanske är detta också anledningen att Cameron oftare än Mitchell 

likställs med kvinnor - då han är lik Gloria i att vara högljudd och känslosam?  

Gloria och Claire är båda hemmafruar, även här likställs Cameron som hemmafru (läs: inte 

hemmaman) då även han stannar hemma och tar hand om hem och barn. Detta poängteras 

bland annat av Jay när han radar upp allt som gör Mitchell manlig.  

 

Cameron framställs alltså som den typiska hemmamannen (läs: hemmafrun). Han tar hand om 

Lily och huset och shoppar kläder och en hel del inredning för de pengar som Mitchell tjänar 
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in till hushållet. Cameron likställer till och med hemmapappa med troféfru och därmed sig 

själv med att vara kvinna (säsong 1: avsnitt 20). Cameron är den karaktären som de andra 

karaktärerna trippar på tårna kring, då han är oerhört känslig både för dåliga och bra saker. 

Hans syster som dyker upp ibland beskriver vid ett tillfälle hur deras familj hemma på 

bondgården har gjort ett utryck av honom - ”I did a Cameron” - då de börjar gråta och flamsa. 

Cam börjar senare i serien att arbeta som fotbollstränare (amerikansk fotboll), där börjar han 

utveckla en till persona - en mer ”manlig persona”. Visst finns det stunder när han framträder 

mer manligt. Exempelvis när han, utan att tveka, tar ett slagträ för att skydda Lily och 

potentiellt sätta sig själv i direkt fara. Likaså framställs han som en traditionell, riktig 

machoman när han hotar att misshandla mannen på macken som började hota Mitchell, då 

Mitchell uppenbarligen ser upp till Cameron, verkar åtrå honom mer och beskriver honom 

som en hjälte efter händelsen.  Cameron är den som framställs som väldigt feminin genom sitt 

sätt att prata väldigt högljutt och ljust, eller kroppsligt med feminint kodade rörelser, 

känslosamma utbrott där tårar och fysisk närhet alltid är närvarande. Cameron framställs inte 

bara kvinnligt utan likställs väldigt ofta som en kvinna av de andra männen, 

familjemedlemmarna och totala främlingar vid ett par tillfällen. När de kommer hem efter den 

långa flygresan från Vietnam med Lily (säsong 1: avsnitt 1) pratar de om huruvida Lily inte 

kan sova för att hon är van att känna en kvinnlig kropp, varpå Mitchell räcker över henne till 

Cameron. Han likställer alltså inte bara Cameron med en kvinna språkligt utan även 

kroppsligt vid flera tillfällen. Cameron själv menar att detta är en del av att vara en man som 

bryr sig och försöker förklara bort sin viktuppgång på ren biologi kopplat till längtan efter sitt 

adopterade barn, något som Mitchell klart inte håller med om. Mitchell likställer Cameron 

kroppsligt med en kvinna, då han blivit mer kurvig. Hur Cameron däremot väljer att försvara 

sig mot detta påhopp är intressant eftersom han pratar om en moderlig, primal fas som hans 

egna kropp gått in i. Detta gör det tydligt att även om han tog illa vid sig vid kommentaren om 

en kvinnokropp, har han i detta skeende inget större problem med det då han antyder att han 

brytt sig mer om Lilys ankomst än vad Mitchell gjort och att hans kropp är ett bevis för detta. 

Därför skulle man kunna argumentera för att Cameron här representerar en modernare 

manlighet medan Mitchell är den omoderna och traditionella mannen.  

 

Annat exempel på detta är när Mitchell väljer att uppvakta Cameron på morsdag med frukost 

på sängen och utbrister att det minsann är Camerons egna dag. Detta blir dels ett försök för 

Mitchell att distansera sig från denna dag då han redan får kommentarer från sin pappa om att 
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han är kvinnlig, men också ett försök att underordna sig Cameron. Han förklarar själv senare 

att han aldrig skulle likställa Cameron med en kvinna, men samtidigt får vi se och höra 

honom göra precis det. Både genom att uppvakta honom på mors dag men också genom 

kommentarer där han pratar om Cameron som sin fru med kollegor och övriga 

familjemedlemmar. För Cameron är detta hemskt, han förstår inte hur någon kan likställa 

honom med att vara en kvinna, det verkar som att Cameron själv anser sig vara en modern 

man - som kan stanna hemma med barnet och göra sådant som de flesta anser att hemmafruar 

ska göra. Samtidigt får vi dock vid ett par tillfälle höra Cameron söka bekräftelse över att han 

faktiskt är en man. Bland annat ser vi detta i urtaget från när han står i köket med Jay och 

diskuterar Mitchells behov av att framstå som en riktig man genom att bygga prinsesslottet. 

Cameron uttalat ber Jay att bekräfta egen utsago om att man också är en man när man stannar 

hemma som pappa eller hemmaman. Cameron likställer samtidigt sig själv som kvinna 

flertalet gånger, bland annat när han gråter ut framför kameran om att han saknar att vara 

hemma med Lily,  och säger sig önska att Mitchell ska hitta ett jobb igen så att han själv kan 

sluta arbeta i butik och bli ”hemmapappa/troféfru igen”.  

 

Här ser vi tydligt hur de båda representerar olika former av maskuliniteter även mellan 

varandra, i relation till varandra. Hur framställningen av och tolkningen av manlighet varierar 

beroende på situationer. Mitchell ber ofta Cameron att tona ned sitt utseende och sitt sätt att 

prata och/eller röra sin kropp. Däremot när någon befinner sig i närheten som är lik Cameron i 

att se ut som en man men (enligt Mitchell) bete sig som en kvinna - då är det däremot okej för 

Cameron att inte vara ”nedtonad”. Exempel på detta är från utdraget ovan där det plötsligt är 

okej att Cameron dansar feminint i mitten av barngruppen, när Mitchell ser att två andra 

homosexuella män kliver in i barngruppen i skrikiga färger och med högljudda röster och 

danser.  

 

Mitchell i kontrast med Jay representerar även han en modern maskulinitet, men han försöker 

desperat både språklig och kroppsligt att efterlikna den typ av manlighet som Jay tydligt anser 

vara den hegemoniska - den ”naturliga” och ”riktiga” mannen. Detta agerande, detta 

hävdande som man framkommer extra tydligt när han försöker brotta ner den främmande 

mannen som trängde sig i kön framför Claire. Eller när Mitchell och Cameron ska bygga ett 

prinsesslott till Lily som hon kan leka i och Cameron ringer Jay i smyg - något som Mitchell 

tar väldigt illa vid sig och senare förklarar varför. Han pratar om hur hans farfars far var så 



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA      
141 89 Huddinge  

 

Copyright  
Denna uppsats är författarens egendom och får ej begagnas för publicering utan författarens eller dennes 
rättsinnehavares tillstånd.  

37 
 

stolt över vad han åstadkommit kroppsligt som man. Vi förstår att Mitchell kopplar ihop 

stolthet med kroppsarbete eftersom det är manligt, och misslyckande med att inte bygga något 

själv - för då är man mindre manlig, eller till och med en icke-man.  

 

Samtidigt framställs Mitchell ofta som den manligare, en mer traditionell manlighet, i 

förhållandet med Cameron - i vart fall om man ska följa definitionerna av traditionell 

maskulinitet. Cameron poängterar att Mitchell har problem med att visa känslor offentligt 

(säsong 2: avsnitt 2) något som Mitchell bortförklarar med att det var så han blev uppfostrad. 

Detta börjar bli ett problem senare i serien när han drar sig undan hastigt från Cameron som 

ramlar baklänges och skadar sig (säsong 2: avsnitt 9) som ett resultat av Mitchells oförmåga 

att visa känslor ens framför sin familj. Detta skulle kunna argumenteras vara en effekt av en 

uppfostran kring en giftig traditionell maskulinitet - där känslor ska skjutas undan och råhet 

och styrka ska främjas - något Jay flertalet gånger trycker på. När serien kom ut var det 

skildringen av detta homosexuella par, Mitchell och Cameron, som fick mest uppmärksamhet 

i sociala medier. Exempelvis att Mitch och Cam inte var tillräckligt fysiska med varandra, 

som serieskaparna besvarade genom att i säsong 2 tillskriva en ”storyline” där Mitch inte 

tycker om att visa närhet i offentliga miljöer. Detta är väldigt intressant då de lika gärna hade 

kunnat öka lite med närheten istället. I säsong 2 har man döpt avsnitt 2 till ”The Kiss”, i detta 

avsnitt får tittarna för första gången se Mitch och Cam kyssa varandra, detta omskrevs mycket 

i sociala medier men mer positivt. Här kan vi utläsa hur skaparna av serien, tillsammans med 

regissör och producent resonerar kring maskulinitet - deras föreställningar kring maskulinitet.  

 

Människors förutfattade meningar och förställningar baseras bland annat på kön och genus - 

med andra ord hur handlingar tolkas och ger olika innebörder beror på om det är en man eller 

kvinna som gör något (Elvin-Nowak & Thomson 2003:17, 20). Phils, Mitchells och 

Camerons försök att agera tufft framställs ofta som humoristiskt. Genom att framställa detta 

som humoristiskt förstår vi att män inte ska baka, gråta, prata känslor, flamsa runt och 

feminint vifta med armar och prata med gäll hög röst - utan det är något som kvinnor gör. 

Därför kommer dessa män placeras lägre i en hierarkiskt ordning än Jay som representerar 

den traditionella maskuliniteten ”bäst” och därmed även den hegemoniska enligt den 

västerländska definitionen.  
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Feasey (2008) pratar om hur en sitcom överlever, hur konkurrensen är så stor att de flesta 

serier läggs ner redan efter en säsong. Av denna anledning är det högst ovanligt att en serie 

ändrar för mycket på sina karaktärer och generella upplägg när de väl slagit igenom - för att 

hålla kvar vid sin publik. Detta tycks stämma in på Modern Family. Men vad detta leder till 

då är att serien konstant gör samma iscensättande om och om igen. Vilken med andra ord 

innebär att de reproducerar genusperformativitet och i detta fall maskulinitetsgörande.  

Heterosexualitet förutsätter och kräver ett supplement - en motpol, en homosexualitet för att 

kunna konstruera denna ”normala” identitet. (Butler 2007:199f). Som visat ovan gäller även 

detsamma manlighet, där det omanliga står i kontrast. 
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3. SLUTSATS 
 

 

 

Studiens syfte var att undersöka hur konstruktioner av maskulinitet (maskulinitetsprocess) ser 

ut i en västerländsk serie - Modern Family. Studien ville undersöka hur de manliga 

huvudkaraktärerna förhåller sig till maskulinitet, vilket maskulinitetsideal som tydligast 

framhävs, samt vilka normer och föreställningar kring maskulinitet som syns i serien. 

Följande frågor skulle hjälpa till att uppnå syftet med studien: 

 

• Hur konstrueras maskuliniteter i serien och vad kodas som manligt i form av bland 

annat språklig och kroppslig symbolik? 

• Hur framställs (görs) och reproduceras maskulinitet av männen i serien? 

 

Analysen visar att kön (maskulinitet) görs genom gränsdragning, kopplat till sexualitet, kropp 

och språk, huruvida männen utrycker ”rätt sorts” maskulinitet eller inte står i kontrast och 

relation till varandra. För en traditionell maskulinitet handlar det om att utrycka sig på rätt sig: 

jaga kvinnor och inte män, vara känslokall och inte öppet gråta eller på annat sätt visa 

överdrivna känslor. Som analysen också visar är detta högst problematiskt, i hur normer 

ifrågasätts och hur de inte ifrågasätts.  

 

Modern family vill tydligt visa något, en modern familj med en modern maskulinitet, men 

detta har visats sig vara både situationsbundet och relationellt. Självklart är detta upp till 

tolkning, men i slutändan står det klart som med allt annat: det handlar om kontraster.  

I analysen går det att utläsa olika teman kopplat till dessa gränsdragningar: fysiska utryck 

(exempelvis rörelser och våldsbruk), aktiviteter och faderskap och känslor.  

Att vara känslokall, tuff och inte visa känslor (samt som pappa lära ut detta) kopplas till den 

traditionella maskuliniteten, medan att prata om känslor kopplas till den moderna 

maskuliniteten. Slutligen har vi motsatsen till känslokall - där man visar sina känslor fullt ut 

och exempelvis gråter. Detta kopplas till kvinnor, med andra ord längst ner i 

manlighetshierarkin.  

Sedan har vi aktiviteter, där olika situationer visat hur männen kopplar vissa aktiviteter till 

manlighet så som snickeri. Att snickra och bygga saker kopplas till den traditionella 
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maskuliniteten. Att vara kunnig med elektronik kopplas till den moderna maskuliniteten och 

slutligen kopplas all form av pyssel, som att sy, till den lägsta positionen i hierarkin - den 

kvinnliga och den homosexuella positionen.  

Slutligen har vi fysiska aktiviteter där aggression, hot och fysiskt våld kopplas till den 

traditionella maskuliniteten, och andra typer av rörelser kopplas till antingen den moderna 

eller den kvinnliga positionen i hierarkin beroende på situation, person och genomförande.  

 

Allt handlar om gränsdragningar, där performativitet, agerande, och uttryck sätts i kontrast till 

varandra. Traditionell maskulinitet uppstår inte från ingenstans utan har en motpol i hierarkin, 

där kvinnor (femininitet) är längst ner. Precis som att den heterosexuella har den 

homosexuella som motpol. Där den känslokalla alfahannen har en motpol som är känslosam.  

Med andra ord uppstår den traditionella maskuliniteten i situationer där gränsdragning görs, 

både språkligt och kroppsligt. Den som inte gråter, den som slåss, den som kan bygga saker.  

Så i en västerländsk kontext där den traditionella maskuliniteten fortfarande till stor del 

likställs som den hegemoniska, får vi följande scenario: Jay står i kontrast till Phil, Mitchell 

och Cameron, där han hamnar högst upp i hierarkin (traditionella), medan Phil i detta scenario 

hamnar i mitten (moderna) och Mitchell och Cameron hamnar längst ner hos kvinnorna 

(femininitet).  

 

Eftersom karaktärerna inte förändras mycket genom serien, fortsätter de därmed att göra sina 

kön på liknande sätt om och om igen. Detta innebär att de själva reproducerar sitt eget 

görande, genusperformativitet, av olika maskuliniteter. Som tidigare sagt är den hegemoniska 

maskuliniteten inte en låst kategori, den ser olika ut överallt och förändras ständigt (Connell 

1999:100,103). Med detta sagt går det att argumentera för att den hegemoniska maskuliniteten 

är i förändring i serien. Vi ser hur Phil som främst representerar den moderna maskuliniteten 

ständigt utmanar Jay som representerar den traditionella maskuliniteten. Detta går att 

översätta till att den traditionella och den moderna maskuliniteten är i en ständig kamp om 

den hegemoniska positionen. Vilken som ”vinner” den hegemoniska positionen är dock 

situationsbundet, relationsbundet och ständigt föränderligt.  

 

Något som inte heller undgått någon är att samtliga män som analyserats i studien är vita män. 

Vita män som på ett homogent sätt ska representera alla män, vilket såklart inte är möjligt. 

Genus, som visat, är ett sätt att performativt (göra) kön, och ett sätt att strukturera allmän 
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social praktik och interagerar med ras och klass därtill (Connell 1999:99). Detta påverkar 

självklart analyseringen av dessa män. Icke-vita män måste förhålla sig till den maskulinitet 

som de vita männen framställer. Connell förklarar precis detta, hur vita mäns maskulinitet inte 

bara står i relation till vita kvinnor utan också till icke-vita män (1999:99), detta är kortfattat 

kopplat till den koloniala och postkoloniala situationen i och med att:  

 

 …de vita männens terrorism grundlades under kolonialismen, och denna fruktan är fortfarande 

 befogad med tanke på de vitas kontroll av polisen, domstolarna och fängelserna i 
 metropolländerna (Connell 1999: 99). 

 

De icke-vita kropparna måste alltså anpassa sig till de vita kropparnas framställning.  

På samma sätt kan vi inte ignorera klasspolitiken i denna fråga. Av anledningen att samtliga 

män tillhör samma klass och alla är vita, uteslöts en sådan diskussion då den inte hade varit 

givande. Men detta måste poängteras, då det är av vikt att veta att ”för att förstå genus måste 

vi /…/ hela tiden se längre än till genus. Vi kan inte förstå klass, ras eller globala orättvisor 

utan att hela tiden se till genus” (Connell 1999:99).   

 

Som tidigare påpekats i inledningen kan framställningen av karaktärer, i bland annat serier, 

visa vilka normer och föreställningar som råder under tiden för inspelandet. Att detta sker till 

viss del medvetet och till viss del omedvetet, där det kan visa hur regissör och producent 

resonerar och tolkar verkligheten med allt som tillhör. Med detta sagt avslutar jag studien med 

dessa frågor: Hur kan maskulinitetsnormer reproduceras genom dessa litterärt biografiska 

verk? Hur kan detta maskulinitetsgörande påverka maskulinitetsgörande i en social 

verklighet? 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  
 
 
 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 1: Pilotavsnitt 

 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 2: The Bicycle Thief 

 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 3: Come Fly with Me 

 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 5: Coal Digger 

 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 9: Fizbo 

 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 18: Starry Night 

 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 19: Game Changer 

 

Modern Family. Säsong 1, avsnitt 20: Benched 

 

Modern Family. Säsong 2, avsnitt 2: The Kiss 

 

Modern Family. Säsong 2, avsnitt 7: Chirp 

 

Modern Family. Säsong 2, avsnitt 8: Manny Get Your Gun 

 

Modern Family. Säsong 2, avsnitt 9: Mother Tucker   

 

Modern Family. Säsong 2, avsnitt 10: Dance Dance Revelation  

 

Modern Family. Säsong 2, avsnitt 21: Mother’s Day 



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA      
141 89 Huddinge  

 

Copyright  
Denna uppsats är författarens egendom och får ej begagnas för publicering utan författarens eller dennes 
rättsinnehavares tillstånd.  

43 
 

 

Modern Family. Säsong 2, avsnitt 23: Good Cop, Bad Dog 
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