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Abstract 

This thesis aims at identifying, through Will Wright methods of narrative analysis, 

how the different masculinities are represented in the first season of the TV-series 

True Detective via the protagonists Rust Cohle and Marty Hart. Theories about 

hegemonic masculinity and Will Wright's theories for narrative analysis are further 

applied to see how these similarities and differences are formed by what Wright calls 

“the professional plot". Through 32 chosen scenes from the first season, this study 

examines the narrative of True Detective and the relationship between the main 

characters Rust Cohle and Marty Hart from a point of view that will highlight their 

hierarchic positions in the hegemonic masculinity, using Raewyn Connell’s studies as 

a theory. We have found that there are two separate hegemonic spheres, one within 

the relationship between the main characters, and one within the society as a whole. In 

the latter, Marty Hart is displayed as a member of the hegemonic masculinity up to 

the point where he loses his family while Rust Cohle constantly belongs to the 

subordinate masculinity. This is due to him being in constant clash with the traditional 

cultural values of Louisiana where the series takes place. Regarding the hegemony 

within their relationship, Rust Cohle goes through a hegemonic transformation, from 

the subordinate masculinity to the hegemonic while Marty Hart makes the journey 

from occupying the hegemonic masculinity to serve as the participating dito.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att, genom Will Wrights narrativa typologi, identifiera hur 

olika maskuliniteter representeras i den första säsongen av TV-serien True Detective 

utifrån protagonisterna Rust Cohle och Marty Hart. Vidare appliceras Raewyn 

Connells teorier om hegemonisk maskulinitet och Will Wrights teorier om narrativ 

analys för att se hur likheter och skillnader mellan dessa maskuliniteter framträder 

genom vad Will Wright kallar för “the professional plot”. Genom 32 utvalda scener 

från första säsongen undersöker denna uppsats narrativet i True Detective och hur 

Rust Cohle och Marty Hart ges sina hierarkiska positioner i den hegemoniska 

maskulinitetspyramiden enligt Raewyn Connells teorier. Hegemonisk maskulinitet 

kan beskrivas som ett kulturellt ideal som förändras beroende på tid och rum och i vår 

analys har vi funnit två separata hegemoniska sfärer. Den ena inom förhållandet 

mellan protagonisterna, den andra inom protagonisternas förhållande med samhället 

som helhet. I den senare porträtteras Marty Hart som en del i den hegemoniska 

maskuliniteten fram tills han i serien förlorar sin familj medan Rust Cohle serien 

igenom porträtteras som en del i den underordnade maskuliniteten. Detta beror på 

hans ständiga konflikt med de tradionella kulturella värdena som återfinns i delstaten 

Louisiana, USA, där serien utspelar sig. Vad gäller hegemonin protagonisterna 

emellan går Rust Cohle igenom en förvandling från den underordnade maskuliniteten 

till den hegemoniska medan Marty Hart går från den hegemoniska piedestalen till att 

representera den delaktiga. 
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1. Inledning 
 

Southern gothic. En genre som tar tittaren med till ödsliga områden i den amerikanska 

södern där groteska brott begås, ofta med övernaturliga inslag. 

 (Southern Goth, 2018). Denna genre har varit en del av den amerikanska litteraturen 

sedan länge men i rörlig bild har den nog aldrig varit så stor som år 2014 då tv-serien 

True Detective hade premiär. En kritikerrosad tv-serie skapad av Nic Pizzolatto och 

regisserad av Cary Joji Fukunaga som suger in publiken i en värld av en mystik, men 

också i en värld med machostereotypisk prägel. Som betraktare av tv-serien får vi 

följa två alfahanar till protagonister som tillslut får hela samhället emot sig i jakt på de 

hemska förövarna. Vi upplevde att det fanns något att gräva djupare i. Hur 

representeras egentligen de maskulina idealen i serien och hur porträtteras 

maskuliniteten hos de båda protagonisterna Rust Cohle och Marty Hart. Vi valde 

också att analysera True Detective på grund av tv-seriens omåttliga popularitet, vilket 

gör analysen ännu mer spännande eftersom den på så sätt är väl förankrad i en 

samhällsnytta. Ju större en tv-serie blir desto större påverkan har den på vårt samhälle 

och de människor som lever i det. Det gör också resultatet mer intressant då serien når 

enormt många människor och således påverkar dessa människor med de idéer och 

tankar serien reproducerar. (J.Max Robins, 2014) 

 

Vid närmare anblick av begreppet maskulinitet utifrån ett teoretiskt plan kommer en 

snabbt i kontakt med professor Raewyn Connells begrepp hegemonisk maskulinitet. 

Begreppet har sedan länge varit centralt i studiet av maskulinitet (Hertz & Johansson, 

2011) och syftar till att se maskulinitet som ett kulturellt ideal som förändras beroende 

på tid och rum (Connell, 1995).  

 

Vad gäller tidigare forskning på hegemonisk maskulinitet inom populärkultur finns 

det fler exempel än vad man kanske kan tro och sedan 2014 då True Detective hade 

premiär har den avhandlats i ett flertal verk. Bland annat skrev Mark Hill (2016) om 

hur den manliga vänskapen mellan protagonisterna skildras i serien och vilken 

påverkan det här har på hur kvinnorna betraktas, men relativt lite forskning har 
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bedrivits utifrån narrativa metoder för att kartlägga hur maskuliniteter gestaltas i True 

Detective. 
 

Denna uppsats ämnar till att, genom Will Wrights metoder för narrativ analys, 

kartlägga hur de olika maskuliniteterna i tv-serien True Detective representeras 

genom huvudpersonerna Rust Cohle och Marty Hart samt likheter och skillnader dem 

emellan. Raewyn Connells teorier om hegemonisk maskulinitet och Will Wrights 

teorier för narrativ analys appliceras vidare för att se hur dessa likheter och skillnader 

gestaltas. 

 
 

2. Syfte och frågeställning 
 

Denna uppsats syftar till att genom, Will Wright metoder för narrativ analys, 

kartlägga hur de olika maskuliniteterna i tv-serien True Detective representeras genom 

huvudpersonerna Rust Cohle och Marty Hart. 

 

• Hur representeras de olika maskuliniteterna i tv-serien True Detective genom 

huvudpersonerna Rust Cohle och Marty Hart? 

• Vad finns det för likheter och olikheter i maskulinitet mellan huvudpersonerna 

i True Detective? 

• Hur gestaltas dessa likheter och skillnader genom det som Will Wright kallar 

”the professional plot”? 
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Bristen på kvinnligt perspektiv i True Detective 
 

True Detective har sedan första säsongen hade premiär 2014 avhandlats i ett flertal 

studier och populärvetenskapliga verk. Bland annat i boken Crime Uncovered: 

Antihero, (2016) där det gjorts en fallstudie av karaktären Rust Cohle där han beskrivs 

som en filosofisk antihjälte, men det finns också ett kapitel betitlat Seeking a 

Womanless Paradise: The Inflexibility of Southern Heroes in True Detective skrivet 

av Mark Hill. I likhet med denna uppsats fokuserar kapitlet på maskuliniteten i True 

Detective och de båda protagonisterna beskrivs som två hårda män som i sin fiktiva 

värld omfamnar utanförskap och isolering. De kvinnliga karaktärerna i serien 

behandlas som offer och studien lägger stor vikt vid Rust och Martys manliga 

vänskap som serien igenom göder ett starkare band dem emellan samtidigt som 

seriens kvinnliga karaktärer marginaliseras. Familjen försvinner och styrkan i den 

manliga vänskapen är också det som publiken lämnas med i det sista avsnittet när de 

båda gå iväg tillsammans mot en mörk horisont. Hill (2016) menar att 

protagonisternas behandling av kvinnor ligger djupt rotat i hur den vita maskuliniteten 

i amerikanska södern tidigare behandlat kvinnor och amerikaner med afrikanskt 

ursprung. Det här beteendet kopplar Hill till att sociala institutioner såsom den 

evangeliska kristna kyrkan upprätthåller detta beteende, (Hill, 2016). Det ska dock 

tilläggas att det här inte är någon vetenskaplig artikel per se utan är snarare att anse 

som en väl underbyggd rapport över den första säsongen av True Detective.  

 

3.2 Hegemonisk maskulinitet i amerikansk western 
 

Kylo-Patrick R. Hart beskriver i sin artikel The (Law)Man in the Cattleman Hat: 

Hegemonic Masculinity Redux, (2013) parallellerna mellan maskuliniteten i den 

moderna western och den klassiska från 1950-talet. Ofta är det fortfarande så att 

mannen beskrivs som den som sätter mat på bordet, en person med ett yrke, mannen i 
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den grå flanellkostymen. Kvinnorna är marginaliserade och framträder främst som 

mödrar. Bröt man mot dessa konventioner i 50-talets kontext skulle det, enligt 

författaren, orsaka ett sexuellt och familjärt kaos och försvaga den moraliska fibern i 

landet. Resultatet av det här blev att män som ville passa in fick lära sig att omfamna 

maskuliniteten hos mannen i den grå flanellkostymen och befäste således denna som 

den hegemoniska, den eftersträvansvärda. Kylo-Patrick R. Hart (2013) beskriver detta 

som ett arv som fortfarande finns kvar i den moderna western och om man kopplar 

ihop detta med Mark Hills text Seeking a Womanless Paradise: The Inflexibility of 

Southern Heroes in True Detective, (2016) så framträder den röda tråden där 

kvinnorna i den amerikanska western är marginaliserade medan männen är de som får 

saker gjorda, utan behov av kvinnorna. Artikeln följer även huvudpersonen Raylan 

Givens i TV-serien “Justified” från 2010. Hart (2013) beskriver Raylan som lugn och 

samlad i sina interaktioner med farliga individer i serien och finner att dessa attribut 

står i bjärt kontrast till antagonisterna. Harts studie skiljer sig från denna uppsats på så 

sätt att den dels väger in en historisk aspekt i analysen av den hegemoniska 

maskuliniteten, dels för att den fokuserar på en annan serie, men också för att den 

riktar in sig på western som genre (Hart 2013). 

 

 

3.3 Ironi som redskap i narratologisk analys 
 

I artikeln The ironies of leadership: insights from a narrative analysis of the TV 

Western drama series, Rawhide, (2012) adopterar Cate Watson en narrativ analys för 

att utforska ledarskap i TV-serien Rawhide. Rawhide är en en westernserie och i 

artikeln presenterar Watson (2012) två avläsningar av karaktären Gil Favor som 

benämns som “trail boss”, vilket i den här kontexten är att betrakta som personen som 

bestämmer vart manskapet ska leda boskapet. Här drar hon nytta av Timon Beyes 

artikel “An aesthetics of displacement: Thomas Pynchon's symptomatology of 

organization” från 2009. Här skriver Beyes enligt Watson om två olika riktningar i 

analys av litterär text. Den första är emplacement , en rak avläsning av texten. Den 

andra är displacement där syftet är att rubba strukturen (Watson, 2012).  
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I den första avläsningen adresserar materialet, dels genom ledarskapsteorier som är 

samtida med då serien sändes första gången mellan 1959-1965, samt på mer nutida 

teorikonstruktioner. Watson (2012) refererar bland annat till David Rhodes artikel 

“Plant Stress Physiology” från 2001 där Rhodes analyserar ledarskapet på 

kärnkraftverket i Springfield från TV-serien The Simpsons. Ett argument som 

framförs av Rhodes är enligt Watson (2012) att TV-serier förser oss med många olika 

skildringar av organisationer och ledarskap. Enligt Watson visar Rhodes här på vikten 

av satir och ironi som analytiska redskap i forskningsvärlden, (Watson, 2012). 

 

I den andra avläsningen söker Watson (2012) efter sätt att störa narrativet hos det 

ledarskap som presenteras i serien varpå Watson finner en paradox där Rawhide 

presenteras som två obestämbara och tillika ojämförbara allegorier av ledarskap. I den 

första ligger ledarskapet i relationen mellan ledare, följare och i kontexten där 

beslutsmakandet formas. I den andra formas ledarskapet i efterhand när händelser och 

handlingar ges mening. En händelse kan inte ges mening förrän efter den har inträffat, 

men kontexten kring händelsen driver beslutsfattandet. Alltså, menar Watson, är 

ledarskapet alltid redan bestämt och samtidigt alltid obestämt (Watson 2012). Cate 

Watson presenterar ett intressant förhållningssätt till akademiskt skrivande genom sin 

fantasirika stil och som läsare är det lätt att slås av tanken att man önskar att all 

forskning inom humaniora vore lika inspirerande. 
 
 

4. Teori 
4.1 Connells maskulinitetsteori 
 
Professor Raewyn Connell vid University of Sydney menar att det finns en 

maktstruktur mellan olika typer av maskuliniteter och har belagt begreppet och teorin 

kring den hegemoniska maskuliniteten. Denna maktstruktur, eller ideologi, är 

föränderlig, det vill säga att den maskulinitet som värderas högst inte alltid är 

densamma. I boken Maskuliniteter - kritik tendenser, trender av Marcus Hertz och 

Thomas Johansson beskrivs den hegemoniska maskuliniteten på följande sätt: 
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“Kortfattat kan man beskriva hegemonisk maskulinitet som ett kulturellt 

ideal som förändras beroende på tid och rum. Teorin betonar även att män 

som uppfyller hegemoniska ideal inte alltid är de mäktigaste av män… om 

ett ideal utmanas och ifrågasätts kan detta ersättas av ett annat.”  

 

(Hertz & Johansson, 2011, s. 127) 

 

Connells maskulinitetsteori ser ut på följande sätt: 

 
 

Hegemonisk maskulinitet 

Detta är den dominerande maskuliniteten, den så kallade ledande maskuliniteten som 

många strävar efter att uppnå. Den hegemoniska maskuliniteten är den normativa 

maskuliniteten, alltså den typ av maskulinitet som det givna området bedömer som 

mest rätt och riktig. Således är denna typ av maskulinitet mest eftersträvansvärd för 

andra män i den givna kontexten. Eftersom denna typ av maskulinitet är den som 

anses som ”normal” måste de andra typerna av maskuliniteter (den delaktiga, den 

underordnade och den marginaliserade) ständigt förhålla sig till denna (Connell, 

1995). 
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En viktig aspekt att ha i åtanke är att den hegemoniska maskuliniteten inte är bestämd, 

utan istället är den i ständig förändring. I olika tidsepoker har den funnits olika 

maskuliniteter som har betraktats som den hegemoniska. Till exempel var det helt i 

linje med den rådande hegemoniska maskuliniteten i romarriket, att män hade 

sexuella relationer med andra män. Detta är något som i många av dagens samhällen 

inte skulle kunna betraktas tillhöra den hegemoniska maskuliniteten (Homosexuality 

in ancient Rome, 2018). 

 

Även om den hegemoniska maskuliniteten ständigt är i förändring har det i vår kultur 

under en längre tid varit eftersträvansvärt för män att vara stora och starka. En annan 

viktig egenskap vi har sett hos den hegemoniska maskuliniteten under en längre tid är 

förmågan att vara bra i sängen, alltså vara bra på det här med sex. Detta leder oss in 

på ytterligare en viktig aspekt inom maskulinitetsteori, nämligen sex och sexualitet. 

Connell menar att sex traditionellt har använts som ett instrument för att visa och 

utöva makt. Detta i synnerhet hos män som besitter den hegemoniska maskuliniteten 

(Connell, 1995). 

  

Connell gör också gällande att det inte nödvändigtvis är de mäktigaste av män som 

innehar den hegemoniska maskuliniteten utan att det oftast mer handlar om de 

maskulina diskurser som på ett effektivt sätt kan reproducera makt, exempelvis 

politiker, filmstjärnor, etc (Hertz & Johansson, 2011). 

 

Vidare skall också klargöras att den hegemoniska maskuliniteten oftast inte innehas 

utav en faktiskt man. Det handlar allt som oftast om ideal och fantasier som män kan 

sträva efter och ibland också utnyttja. 

 

Den delaktiga maskuliniteten 

I denna kategori ingår de män som inte är en del av den hegemoniska maskuliniteten 

men som delar den rådande maskulinitetens ideal och på så sätt upprätthåller den 

rådande strukturen. Ett tydligt exempel på den delaktiga maskuliniteten är män som 

skriker framför tv:n till en wrestlingmatch. Connell menar alltså att den delaktiga 

maskuliniteten upprätthåller det rådande patriarkatet och reproducerar på så sätt idén 

om att den hegemoniska maskuliniteten är den maskulinitet som män bör eftersträva. 
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Hit hör också de män som nödvändigtvis inte tillhör den hegemoniska maskuliniteten 

men som ändå drar nytta av den för egen vinning. Detta är också vanligt eftersom den 

hegemoniska maskuliniteten ibland är baserade i ideal snarare än riktiga, faktiska 

män. (Hertz & Johansson, 2011).  

 

Exempelvis skulle det kunna vara så att en man som representerar den delaktiga 

maskuliniteten tar sig vissa friheter över kvinnor eftersom den rådande strukturen 

(patriarkatet) gör gällande att män i stor utsträckning står över kvinnor. 

 

Såhär skriver Markus Hertz och Thomas Johansson om den delaktiga maskuliniteten i 

boken Maskuliniteter - kritik tendenser, trender: 

 

”Positionen delaktighet är troligen den position som flest män befinner sig. 

Conell menar att även om många män kan dra nytta av hegemonier och 

manlig dominans överk kvinnor och andra män, är det samtidigt väldigt få 

män som befinner sig i en faktiskt hegemoniska position, Istället rör det sig om 

en delaktig position, de drar fördel av en patriarkal ordning utan att för den 

skulle praktisera hegemoniska ideal.” 

 

(Hertz & Johansson, 2011, s.127) 

 

Den underordnade maskuliniteten 

Om man ser den underordnade maskuliniteten från en hegemonisk synvinkel är ett 

enkelt sätt att förklara gruppen som de som gör fel. Det är den grupp som fungerar 

som motpol till den hegemoniska maskuliniteten. I denna grupp ingår män som tillhör 

maskuliniteten men de är män som inte riktigt räknas som “män” i den rådande 

strukturen. Connell menar att i homosexuella män ingår i denna grupp i dagens 

samhälle (Hertz & Johansson, 2011). 

 

Män som inte heller utnyttjar den hegemoniska maskuliniteten, såsom den delaktiga 

maskuliniteten kan göra, kan också innefattas i den underordnade maskuliniteten. 

Detta är män som tar avstånd från den rådande patriarkatordningen genom att vara 
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motpolen till den hegemoniska maskuliniteten. Eftersom homosexuella betraktas av 

Connell som,underordnade i maskulinitetshierarkin är den hegemoniska mannen 

heterosexuell i och med att de är varandras motpoler (Hertz & Johansson, 2011). 

 

 

Den marginaliserade maskuliniteten 

Här ingår maskuliniteter som till synes inte har någon makt och således är 

marginaliserade. Connell exemplifierar med etniska minoriteter som är 

diskriminerade i den rådande maktstrukturen, till exempel afroamerikanska män. Här 

ingår alltså maskuliniteter som står skuggan av den rådande maktordningen inom 

maskulinitet (Connell, 1995). 

  

I denna analys kommer teorin om den hegemoniska maskuliniteten att appliceras de 

två protagonisterna Rust Cohle och Marty Hart i tv-serien True Detective. Avsikten 

med detta är kunna avgöra hur olika maskuliniteter representeras genom 

huvudperserna i den valda serien och vad det finns för likheter och olikheter, gällande 

maskulinitet, mellan dessa huvudpersoner. 

 

4.2 Representation 
 
I boken Representation: Second Edition skriven av Stuart Hall presenteras 

teoribegreppet representation och dess mening i populärkulturell bemärkelse. 

Begreppet representation kan enkelt beskrivas som produktionen av mening via 

språk. 

 

Hall menar att representation är en väldigt viktig del av den process som mening 

produceras och delas i en given kultur i användandet av språk, tecken och bilder. 

Mening beror på relationen mellan saker och ting i vår värld, exempelvis objekt och 

det konceptuella system vi har som fungerar som en mental representation för dem 

(Hall, 2013). 

 

Det Stuart Hall beskriver som mental representation innebär alltså i korthet den 

bilden vi alla har i våra huvuden om hur vissa ord representerar faktiska saker. Det 
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finns ingen logisk koppling mellan ordet glas och ett faktiskt glas, men ändå får vi 

svenskar upp en mental bild av ett glas när vi hör ordet glas. 

 

Hall skriver vidare att språket inte fungerar som en spegel (visuell representation). 

Det finns ingen simpel koppling mellan den verklighet vi lever i och det språk vi talar. 

Exempelvis ordet träd och ett verkligt träd. Mening skapas i språk, i och genom 

diverse olika representationssystem (Hall, 2013). 

 

”Meaning is produced by the practice, the ”work”, of representation. It is 

constructed through signifying - i.e. meaning - productng - practice.” 

 

(Hall, 2013, s.14) 

  

Hur fungerar då egentligen detta med språk och mening? Vårt språk består alltså av 

olika tecken som representerar olika saker. Eftersom det inte finns någon koppling 

mellan orden och det som de representerar är det nödvändigt att vi har de koder som 

behövs för att förstå dessa samband. Dessa koder är helt nödvändiga för att mening 

och representation överhuvudtaget ska fungera. Detta är, som Hall skriver, inte något 

som existerar naturligt, utan är istället resultatet av sociala konventioner. (Hall, 2013). 

  

Stuart Hall sedan vidare genom att presentera hur en kan studera valt material utifrån 

en semiotisk vinkel. Detta innebär i korthet att en tittar närmare på hur tecken 

producerar mening i en vald diskurs. Den semiotiska analysen utgår ifrån idéen om at 

alla kulturella praktiker är beroende av mening och således måste de använda sig utav 

tecken som producerar mening. Detta är inte någonting vi kommer att inkludera i 

denna analys då vi främst fokuserar på en narrativ analys, dvs fokus på hur historien 

(alltså narrativet) presenteras snarare än vad varje tecken i berättelsen symboliserar. 

Att inkludera en semiotisk aspekt skulle enbart förvirra analysen och göra det alldeles 

för spretig (Hall, 2013). 

 

I denna analys kommer teorin om språklig representation appliceras på valda 

transkriberade citat från första säsongen av tv-serien True Detective för att de hur det 

valda språket i tv-serien kan representera olika saker. 
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4.3 Will Wrights narrativa typologier 
 

I boken Sixguns & society (Wright, 1975) presenterar författaren Will Wright olika 

metoder och teorier för handlingsförvecklingar av berättandet i filmer. Kort kan detta 

förklaras som teorier och metoder för hur vi som iakttagare av en film kan tolka hur 

den valda historien berättas. Denna aspekt brukar kallas för det narrativa i en 

berättelse, egentligen hur en historia berättas. Alltså hur handlingen i verket utvecklas 

och skildras. 

 

De teorier som Wright tar fram är vidareutvecklingar av Vladimir Propps 

aktantmodell (Gripsrud, 2002). Med skillnaden att Wrights teorier inkluderar fler steg 

och att de istället för att bara fokusera på handlingar utförda av den analyserade 

karaktären/karaktärerna, även inkluderar attribut som karaktären/karaktärerna besitter.  

 

“My method of narrative analysis will be to reduce the stories in a set of similar 

films to a single list of functions. These functions will be one-sentenced 

statements that describe either a single action or a single attribute of a 

character.”  

(Wright, 1975, s.25) 

 

Wright presenterar, i sin bok Sixguns & society, fyra variationer på hur handlingen 

utvecklas (alltså den narrativa aspekten i en berättelse) i olika westernfilmer. Enligt 

Wright följer alltså alla westernfilmer någon av följande narrativa struktur. Dessa 

variationer/händelseutvecklingar är följande: 

 

1) “the classical plot”, där en protagonist ansluter till ett samhälle eller en grupp 

människor och med hjälp av sina talanger måste besegra antagonisten eller 

antagonisterna för att vinna samhället/gruppens förtroende kunna bli en del av dem.  

 

2) “the vengeance variation” eller “the vengeance plot”, där en protagonist oftast har 

varit en del av ett samhälle men av någon anledning förvisats och nu ska ta sig 

tillbaka för att söka hämnd så att protagonisten kan bli en del av det igen. För att nå 

sitt mål måste protagonisten, liksom i “the classical plot” besegra 

antagonisten/antagonisterna.  
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3) “The transition theme”, där samhället inte längre är något önskvärt och istället 

målas ut som antagonisten. Det finns fortfarande skurkar men de är marginaliserade 

och utgör inte ett lika stort hot som i de övriga narrativen.  

 

4) “the professional plot”, där en eller flera protagonister redan är en del av samhället 

men ändå står utanför eller över det då de på grund av sina exceptionella egenskaper 

inte riktigt passar in eller vill vara en del av det. De har ofta ett arbete där deras 

förmågor kommer till nytta och istället för att som i “the classical plot” eller i “the 

vengeance variation” ta sig an antagonisterna för att bli accepterade, gör de det för 

pengar eller för att de helt enkelt tycker om det.  

 

För alla dessa narrativ (utom “the transition theme” då bara tre filmer av de han har 

analyserat har detta) har Wright tagit fram varsin narrativ modell som han presenterar 

i punktform. Den narrativa modellen för en typisk professional plot ser ut på följande 

vis: 

 

1. Protagonisten/protagonisterna är professionella (yrkesmän) 

2. Protagonisten/protagonisterna tar sig an ett uppdrag. 

3. Antagonisten/antagonisterna är väldigt starka. 

4. Samhället är ineffektivt, inkapabelt att försvara sig själva. 

5. Uppdraget involverar protagonisten/protagonisterna i en konflikt. 

6. Protagonisten/protagonisterna innehar alla en speciell egenskap och en 

speciell status. 

7. Protagonisten/protagonisterna bildar en grupp för att ta sig an arbetet. 

8. Protagonisterna som grupp delar respekt, tillgivenhet och lojalitet. 

9. Protagonisterna som grupp är oberoende av samhället. 

10. Protagonisterna slåss mot antagonisten/antagonisterna. 

11. Protagonisterna besegrar antagonisten/antagonisterna. 

12. Protagonisterna stannar (eller dör) tillsammans.  

(Wright, 1975, s.113) 

 

Utmärkande för Will Wrights teorier om olika narrativ är att de är applicerbara på 

långt många fler genrer än westernfilmer då liknande handlingsförvecklingar går att 
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skåda i hela spektret av visuell underhållning, och så även i tv-serien True Detective. 

Vi kommer att tillämpa Wrights modell för the professional plot. 

 

4.4 Begreppet plot point 
 

Vid analys av den narrativa aspekten i ett verk, alltså hur en historia berättas och hur 

vi tittare kan tolka detta händelseförlopp som presenteras i den valda berättelsen. 

Kommer en snabbt i bekantskap med ett begrepp som kallas för plot points. 

 

Plot points syftar till att beskriva när karaktärerna ställs inför ett vägval. Detta kan 

innebära att karaktären genomför ett så kallat regelbrott som gör att karaktären inte 

längre kan vända tillbaka utan måste fortsätta i samma riktning. Det kan också 

innebära en scen där karaktären tydligt genomgår en förändring. Helt enkelt 

nyckelscener där karaktärerna genomgår stora förändringar.  

 

Neal King beskriver begreppet i sin vetenskapliga artikel Generic Womanhood - 

Gendered Descriptions in Cop Action Cinema begreppet på följande sätt: 

 

“Stylistic breaking points allow for moments of contemplation by viewers, and 

filmmakers use them to lend emphasis to whatever changes of direction 

protagonists undergo and thus to clarify the unfolding stories and maintain 

viewer interest. By sorting plot types in terms of the patterns in such end-act 

events, one can observe which characteristics bear greater generic import.” 

 

(King, 2008, s.244) 

 

Detta är användbart då det blir som ett komplement till både Will Wrights metod för 

narrativ analys (se metod) och den hegemoniska maskuliniteten eftersom man genom 

att analysera dessa nyckelscener förstår narrativet mycket bättre och kan således få ett 

mer komplett och träffsäkert resultat. 
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5. Metod och narratologi 
 
Denna analys kommer att genomföras med narratologisk modell och med stöd av de 

teorier vi valt. Som narratologisk modell har vi valt ut Will Wrights narratologiska 

typologi för det han kallar the professional plot och som presenteras i boken Sixguns 

& society (Wright, 1975). Typologin innehåller tolv punkter, eller funktioner i 

punktform, där varje funktion har en motsvarande scen eller händelseförveckling i det 

tilltänkta analysmaterialet, i vårt fall valda scener ur säsong ett av serien True 

Detective. Genom att applicera Will Wrights lista med funktioner på ett 

populärkulturellt verk som matchar the professional plot kan man på så sätt se vilka 

scener eller händelser som driver handlingen framåt eller är karaktärsdefinierande. I 

syfte för det som är relevant utifrån vad som är synligt i materialet har vi utifrån Will 

Wrights narratologiska typologi för the professional plot valt ut sju av tolv punkter för 

följande analys, (fullständig lista med samtliga tolv punkter finns presenterade i 

teoridelen av denna uppsats). 

 

3. Antagonisten/antagonisterna är väldigt starka. 

4. Samhället är ineffektivt, inkapabelt att försvara sig själva. 

5. Uppdraget involverar protagonisten/protagonisterna i en konflikt. 

6. Protagonisten/protagonisterna innehar alla en speciell egenskap och en 

speciell status. 

8. Protagonisterna som grupp delar respekt, tillgivenhet och lojalitet. 

9. Protagonisterna som grupp är oberoende av samhället. 

12. Protagonisterna stannar (eller dör) tillsammans. 

(Wright, 1975, s.113) 

 

I den här listan med funktioner nämner Will Wright tre olika karaktärer. De är 

protagonisten, samhället och antagonisten. Samhället kan bestå dels av människorna i 

ett samhälle men det kan även vara människorna på en arbetsplats eller liknande. 

Dessa i sin tur har sällan interna konflikter med varandra utan agerar tillsammans med 

ett mål och kan således, enligt Wright (1975), betraktas som en karaktär. 

Antagonisterna har även de sällan konflikter med varandra, (om de har det gäller det 

oftast pengar), och kan då också betraktas som en karaktär. Enligt Wright (1975) 

behöver inte alla funktioner i listan uppenbara sig i historierna och han betonar att de 



 15 

inte behöver ske i samma ordning som han listat dem, vissa funktioner kan även 

återupprepas vid olika tillfällen i samma historia. 

 

“As in the classical plot, society is portrayed as weak, but is no longer seen as 

particularly good or desirable. The members of society are not unfair and 

cruel, as in the transition theme; in the professional plot they are simply 

irrelevant. The social values of love, marriage, family, peace and business are 

things to be avoided, not goals to be won. As a result, the relations of the 

heroes, or of the villains with society are minimal. Society exists as a ground 

for the conflict, an excuse for fighting, rather than as a serious option as a 

way of life.” 

(Wright, 1975, s.85) 

 

I likhet med de protagonister som Will Wright analyserat i filmer som hör till genren 

“western” och som har en professional plot följer även protagonisterna i True 

Detective samma struktur i karaktärsbeskrivningen. Samhället är svagt och kan inte ta 

hand om sig själva. Antagonisterna är starka och protagonisterna känner att samhället 

inte är något de egentligen vill vara en del av utan ser snarare ner på samhället och 

dess representanter. 

 

Vi har skalat bort de första två punkterna från listan där protagonisterna är 

professionella samt tar sig an ett uppdrag. Detta beror på att de är irrelevanta för våra 

frågeställningar. Däremot kan vi genom punkt tre och fyra, i listan ovan, se de båda 

protagonisterna Rust Cohle och Marty Harts förhållande till samhället och därigenom 

få svar på våra frågeställningar om maskuliniteten. 

 

Enligt Connells (1995) teorier om den hegemoniska maskuliniteten (se teoridel) är 

uppfattningen om hegemonin starkt kopplad till relationen till samhället och 

maskuliniteterna i samhället. Dessa punkter är alltså, tillsammans med Connells (1995) 

teorier, nycklar för att låsa upp frågeställningarna om huvudpersonernas maskulinitet 

och vad det finns för likheter och skillnader maskuliniteterna emellan. Resterande fem 

punkter som vi valt ut syftar till att få svar på vår sista frågeställningen. 
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Genom de fem punkterna kommer vi in på individnivå hos protagonisterna och kan se 

hur de interagerar med varandra och hur deras val påverkar handlingen och utgången. 

Vi kommer att kunna se hur den hegemoniska maskuliniteten präglar deras val och vi 

kommer också att få se hur likheterna och skillnaderna mellan deras maskuliniteter 

gestaltas i serien.  

 

Will Wrights narratologiska typologi kommer alltså att bygga analysens ramverk och 

tillsammans med teorierna skapa en tematiserad analys. Analysen kommer dock inte att 

presenteras i samma punktform som Will Wright lista med funktioner (Wright, 1975). 

Detta för att undvika att analysen blir för kronologisk. 

 

6 Material 
 

6.1 Bakgrund - Om tv-serien True Detective 
 
Tv-serien True Detective är ett kriminaldrama skapat av Nic Pizzolatto och tv-serien 

släpptes år 2014 genom produktionsbolagen Anonymous Content och Passenger. 

(International Movie Database [IMDB], u.å) 

 

I korthet handlar True Detective om en serie mord som begås i den amerikanska 

delstaten Louisiana som verkar vara kopplade till den lokala religiösa rörelsen. De två 

mordutredarna tillika huvudpersonerna Marty Hart (Woody Harrelson) och Rust 

Cohle (Mathew McConaughey) blir inkallade och börjar nysta i ledtrådarna som 

tillslut leder till mycket högt uppsatta män i regionen. Serien utspelar sig år 2012 men 

med hjälp av tillbakablickar får tittaren ta del av det som hände 1995 då hela 

mordutredningen tog sin början. (IMDB, u.å) 

 

Serien följer ett s.k. antologi format vilket innebär att det valda verket presenterar och 

följer olika karaktärer och historier i olika säsonger eller avsnitt.  Alltså kan detta 

innebära att i säsong ett följer tittaren några karaktärer och sedan i säsong två följer 

tittaren helt andra karaktärer. I tv-serien True Detective är narratologin och 

karaktärerna uppdelade i säsonger. Alltså byts historierna och karaktärerna ut säsong 
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efter säsong. Serien är också icke-linjärt uppbyggd rent narratologiskt vilket innebär 

att vi inte följer karaktärerna kronologiskt utan att vi ständigt kastas mellan dåtid och 

nutid. (Anthology series, 2018) 

 

Genremässigt har True Detective tydliga kopplingar till en amerikansk subgenre inom 

litteraturen vid namn Southern Gothic. Denna genre är en gren av genren gothic 

fiktion och brukar vanligtvis karaktäriseras av följande teman: 

 

• Utspelar sig i den Amerikanska södern. 

• Karaktärer som gärna sticker ut och med tydliga brister. 

• Brukar utspela sig i förfallna och bortglömda områden (exempelvis långt ut på 

landsbygden i en skog). 

• Groteska och visuella brott som ofta härstammar från fattigdom och 

utanförskap. 

• Ofta inslag av magi och det övernaturliga (vanligtvis Hoodoo, en typ av 

afroamerikansk folk magi). 

 

(Southern Gothic, 2018) 

 

Kort kan True Detective beskrivas som ett kriminaldrama med starka genrekopplingar 

till Southern Gothic. 

 

Vidare är det också essentiellt att påpeka att tv-serien i sin utformning är kritisk mot 

de mansroller som presenteras. Vid en anblick av True Detective är det tydligt att de 

som ligger bakom serien har ett kritiskt tänkande till det som de presenterar och detta 

är författarna väl medvetna om. 
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6.2 Karaktärer i tv-serien True Detective 
 
Nedan presenteras de två protagonisterna i tv-serien True Detective. Dessa två 

karaktärer är de vi analyserar i detta arbete. Följande presentation utav 

protagonisterna i tv-serien utgår ifrån det material vi presenterar ovan. 
 

Marty Hart 

  
Är en av två protagonister och blir tillsammans med sin partner Rust Cohle ansvarig 

för att lösa morden som begås i början av tv-serien. Marty framställs som en ganska 

simpel man. Han har en fru och två barn och verkar i det stora hela nöjd med livet. 

Men efter några avsnitt får man som tittare ta del av de brister som finns i Martys 

personlighet. Han är till exempel otrogen med två olika kvinnor, han visar sig ha en 

problematisk relation till alkohol och han skyller ständigt på andra faktorer än sig 

själv när han konfronteras med de misstag han har begått.  
 

Rust Cohle 
 
Är Marty Harts partner och blir också han ansvarig för att lösa morden som begås i 

början av serien. Rust Cohle är på många sätt som raka motsatsen till Marty Hart. Han 

bor ensam helt utan familj, han avskyr religion och har i största allmänhet en väldigt 

nihilistisk bild av världen. Hans världsbild är starkt inspirerad av Schopenhauer 

teorier och i stora drag anser Rust att ingenting spelar någon roll för att det inte finns 

någon mening med någonting ändå. Rust tycks inte ha någon kärlek till någon, 

förutom sin dotter som tragiskt nog avled innan serien tar sin början och denna sorg är 

genomgående för karaktären i hela serien. 

 

Maggie Hart 
Är ena protagonisten Marty Harts fru. Hon har två barn tillsammans med Marty och 

arbetar som sjuksköterska.  Karaktären utvecklas inte så mycket för publiken och vi 

får till exempel inte se vad hon gör på dagarna medan Marty är på jobbet. Hon 

behöver dock en presentation här då hon utgör en central del i handlingen. Marty är 

otrogen mot henne med två olika kvinnor och när hon andra gången upptäcker detta 
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hämnas hon genom att ha sex med Rust Cohle. Något som leder till att 

protagonisterna splittras. 

 

6.3 Avgränsning 
 
Som material till denna analys har vi valt ut 32 stycken scener från första säsongen 

utav tv-serien True Detective. De scener vi har valt ut är de scener som är mest 

intressanta för oss att analysera utifrån vårt valda analysområde. Alltså innehar alla 

scener vi har valt element som antingen är intressanta utifrån en narrativ aspekt eller 

en maskulinitetsaspekt. Scener från alla första säsongens avsnitt finns representerade i 

de scener vi har valt. Detta för att få en så bred spridning av material som möjligt i 

säsong ett och för att då också få ett material som nästan sträcker sig över hela första 

säsongen. 

 

För att välja ut dessa scener har vi först sett igenom hela säsong ett av tv-serien True 

Detective. Sedan har vi diskuterat vilka scener som faktiskt är relevanta och 

intressanta för det vi vill analysera i denna uppsats. Tillslut valde vi följande 32 

scener som vi utifrån våra metoder, teorier, frågeställningar och syfte tycker är mest 

intressanta och relevanta för denna analys. 

 

Om hela första säsongen av tv-serien True Detective hade varit vårat material hade 

analysen blivit för spretig och oprecis. Därför har vi valt ut de scener som presenteras 

under rubriken ”Det material vi har utgått ifrån” nedan. 

 

 

6.4 Uppsatsens material 
 
Nedan listas de scener från säsong ett av tv-serien True Detective som vi har valt som 

analysmaterial i detta arbete. Materialet nedan är indelade per avsnitt och under varje 

avsnittssrubrik är varje scen vi har analyserat representerade med tidskoder då de 

visas i avsnittet i fråga. 
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Avsnitt ett, The Long Bright Dark 
 
(07:49 - 09:20) Scenen när Marty presenteras för tittaren. Han berättar här om Rust 

och säger att han var väldigt smart. Vidare berättar han att han själv inte är den 

skarpaste kniven i lådan men att han är stabil, vilket gör honom till en bra polis 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(09:30 - 09:55) Scenen när vi får se hur Rust bor. I stort sett helt utan inredning 

förutom en trave böcker (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(10:45 - 12:30) Scenen när Rust och Marty undersöker den första kroppen då Rust 

påstår att detta inte kan ha varit mördarens första offer (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(13:20 - 14:07) samt (41:30 - 43:15) Scenerna när Rust ska äta middag med Marty 

och hans familj och dyker upp väldigt alkoholpåverkad (Pizzolatto & Fukanaga, 

2014). 

 

(14:10 - 18::40) Scenen när Marty och Rust åker bil och diskuterar hur de ser på 

världen och religion. Här diskuterar de också familj och vikten av stabilitet (Pizzolatto 

& Fukanaga, 2014). 

 

Avsnitt två, Seeing Things 
 
(14.30 - 17:50) Scenen då en alkoholpåverkad Marty är otrogen mot sin fru Maggie 

med en kvinna vid namn Lisa Tragnetti (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(19:25 - 20:40) Scenen då Rust köper narkotikaklassade tabletter (qualudes) av en 

prostituerad han förhör. Vidare blir Rust i denna scen erbjuden att ha sex med kvinnan 

i fråga (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 
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(48:50 - 50:15) Scenen när  Billie Lee Tuttle  (grundare av ”Tuttle Ministries”, ett 

slags kyrkimperie , som även driver skolor i området) fixar fram en task force för att 

se över vad Rust och Marty arbetar med (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

Avsnitt tre, The Locked Room 
 
(31:10 - 33:10) Scenen när Rust förhör en misstänkt. Rust bryter ner honom helt för 

att få ut information (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(04:30 - 08:55) Scenen då Marty och Rust befinner sig på ett religiöst möte för att 

förhöra en pastor. Rust och Marty diskuterar här religion och vikten av den (Pizzolatto 

& Fukanaga, 2014). 

 

(41:30 - 43:10)  Scenen då Marty bryter sig in hemma hos Lisa Tragnetti (en kvinna 

som han i avsnitt 2 visats sig har en affär med) och misshandlar samt hotar en person 

hon har sällskap av vid namn Burt (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

Avsnitt fyra, Who Goes There 
 
(02:40 - 07:00) Scenen när Charlie Lang förhörs (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(47:17 - 57:00) Scenen när Rust går undercover och genomför en kupp med den 

kriminella MC-gänget Iron Crusaders (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(13:00 - 15:10) Scenen när Marty kommer hem och får reda på att hans fru Maggie 

har lämnat honom (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 
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Avsnitt fem, The Secret Fate of All Life 
 
(16:05 - 19:00) Scenen när Marty skjuter Reggie Ledoux vilket tvingar Rust att skjuta 

DeWall (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(20:50 - 22:00) Scenen när Rust och Marty återvänder till polisstationen och blir 

välkomnade som hjältar (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(30:00 - 31:45) Scenen när Marty ger sin dotter en örfil (Pizzolatto & Fukanaga, 

2014). 

 

(40:00 - 40:46) Scenen då Marty är i omklädningsrummet på polisstationen och stirrar 

in i en spegel (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

Avsnitt sex, Haunted Houses 
 
(44:30 - 49:10) Scenen när Rust har sex med Maggie (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(52:50 -53:50) Scenen då Rust och Marty slåss på parkeringen (Pizzolatto & 

Fukanaga, 2014). 

 

(37:15 - 41:40) Scenen när Rust väljer att förhöra Reverend Tuttle (Pizzolatto & 

Fukanaga, 2014). 

 

(17:50 - 22:10) Scenen när Rust förhör Charmaine Boudreaux år 2002 (Pizzolatto & 

Fukanaga, 2014). 
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(01:40 - 04:00) Scenen när Marty väljer att misshandla de män som utnyttjat hans 

dotter sexuellt (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(15:40 - 17:50) Scenen då Marty är otrogen en andra gång med en kvinna vid namn 

Beth (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(49:40 - 52:10) Scenen när Maggie (Martys fru) berättar att hon har varit otroget med 

Rust. Marty tar då stryptag på henne och kallar henne för hora (Pizzolatto & 

Fukanaga, 2014). 

 

Avsnitt sju, After You’ve Gone 
 
(02:50 - 06:45) Scenen när Rust och Marty träffas igen efter 10 år. Marty säger i 

denna scen att han inte har druckit alkohol på 3 veckor (Pizzolatto & Fukanaga, 

2014). 

 

(06:54 - 16:35) Scenen när Rust visar sitt förråd och alla ledtrådar i fallet som han har 

sparat (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(47:50 - 50:20) Scenen när Rust och Marty kidnappar Steve Geraci (Pizzolatto & 

Fukanaga, 2014). 

 

Avsnitt åtta, Form and Void 
 
(13:05 - 15:45) Scenen när Marty knäcker fallet genom att jämföra gamla gamla och 

nyare bilder på ett grönmålat hus (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(47:30 - 54:20) Scenen då Marty hjälper Rust från sjukhuset (Pizzolatto & Fukanaga, 

2014). 
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(37:50 - 39:30 ) Errol Childress är väldigt stark och ett stort hot rent fysiskt. Är 

fortfarande ett hot efter att ha blivit skjuten (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

(44:40 - 46:30) Scenen när Marty är med då Rust när han vaknar upp på sjukhuset 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 
 

6.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som en som uppsatsskrivare snabbt kommer i 

kontakt med. Reliabilitet syftar till tillförlitligheten hos en uppsats där man till 

exempel kan fundera kring faktumet om samma resultat uppnås vid ytterligare en 

analys av samma material, av andra uppsatsmakare. Begreppet validitet syftar om 

undersökningen faktiskt mäter det uppsatsen avser att mäta (Specialpedagogiska 

institutionen [Stockholms universitet], 2016). 

 

En problematik gällande analysens valda metod, the professional plot, är den 

oundvikliga subjektiviteten som medföljer i valet av material. Trots att författarna har 

utgått ifrån tydliga riktlinjer i valet av scener som ska analyseras är det ofrånkomligt 

att det just är författarna som tillslut väljer materialet. Vi hävdar dock att detta är 

ofrånkomligt då det kort beskrivet inte går att göra på något annat sätt. Eftersom vi är 

uppsatsskrivarna, är det också vi som måste samla in materialet. Uppsatsens 

trovärdighet förstärks däremot av att vi faktiskt utgår ifrån väldigt tydliga riktlinjer 

vid val av material. Alltså kan en här ställa sig själv frågor kring om denna uppsats 

hade uppnått liknande resultat vid en liknande analys av andra uppsatsskrivare. Vi 

hävdar att även om det finns ett visst mått av subjektivitet i valet av material är 

riktlinjerna för vad materialet ska visa och innehålla så tydliga att uppsatsen skulle få 

ett liknande resultat vid en andra analys. 

 

Angående uppsatsens validitet, alltså huruvida uppsatsen faktiskt mäter det uppsatsen 

faktiskt avser att mäta, anser vi att detta är tydligt. Uppsatsen har för avsikt att 
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kartlägga hur olika maskuliniteter framställs i tv-serien True Detective och det är den 

röda tråden som följs uppsatsen igenom. 

 

Vidare finns det också en problematik i det faktum att uppsatsens författare inte tillhör 

den kultur, vare sig språkligt eller geografiskt, som de analyserar. I detta fall är det en 

amerikansk kultur som analyseras av två svenska män på ett språk som inte är deras 

modersmål. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att författarna missförstår eller 

missar språkliga och kulturella nycklar.  

 
 

7. Analys 
 7.1 Will Wrights modell 
 

När vi analyserar True Detective utifrån de funktioner vi valt ut ur den narrativa 

typologi som Will Wright tagit fram om the professional plot finner vi direkt 

motsvarande funktioner. Det ni kommer att läsa nedan är en redogörelse för när de här 

funktionerna uppenbarar sig i det material vi har valt att analysera, från tv-serien True 

Detective. För att slippa bläddra tillbaka till metoddelen av denna uppsats listas här 

under de olika funktioner som Will Wright tagit fram. 

 

I denna analys kommer vikt att läggas vid följande punkter i Will Wrights modell för 

narrativ analys. 

 

3. Antagonisten/antagonisterna är väldigt starka. 

4. Samhället är ineffektivt, inkapabelt att försvara sig själva. 

5. Uppdraget involverar protagonisten/protagonisterna i en konflikt. 

6. Protagonisten/protagonisterna innehar alla en speciell egenskap och en 

speciell status. 

8. Protagonisterna som grupp delar respekt, tillgivenhet och lojalitet. 

9. Protagonisterna som grupp är oberoende av samhället.  

12. Protagonisterna stannar (eller dör) tillsammans. 

(Wright, 1975, s. 113) 
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Denna analys är tematiserad, alltså uppdelade i rubriker som täcker teman. Till 

exempel analyseras hur karaktärernas drag framställs under rubriken Karaktärsdrag. 

Detta för att analysen ska vara så tydlig och lättläst som möjligt. Alltså följer inte 

rubrikerna ovannämnda punkter, men dessa punkter analyseras och återfinns där den 

rent tematiskt passar in. 

 

7.2 Relation till samhället 
 

Under den här punkten avhandlas de båda protagonisternas förhållande till samhället 

runt omkring dem. Här kommer en stor del av den hegemoniska maskuliniteten att 

kartläggas då placeringen i den hegemoniska pyramiden är beroende av relationen 

maskuliniteter emellan. 

  

Det stora samhällshotet, svaga samhället och hjältar utanför samhället 
 
Enligt Will Wrights narrativa typologier är det mest traditionella för en western-

narratologi att tittaren tidigt får veta vem skurken är. I tv-serien True Detective är 

detta däremot länge oklart. Mot slutet av serien börjar det dock uppdagas att dessa 

onda gärningar har starka kopplingar till personer i maktposition i samhället där serien 

utspelar sig och i synnerhet familjen Tuttle.  

 

Klanen Tuttle härstammar från Sam Tuttle som ska ha fått en mängd oäkta barn, 

varav ett ett av dem är Ted Childress. Ted Childress var tidigare Sheriff i området där 

seriens första offer, Dora Lange, hittades mördad. Rust och Marty misstänker att han 

har städat undan spåren efter ett mord på en annan flicka, Marie Fontenot, som skedde 

1990.  

 

Ytterligare ett av Sam Tuttles barn är Billy Lee Tuttle som är grundare av “Tuttle 

Ministries”, ett slags kyrkimperie som även driver skolor. Billy Lee Tuttle har ett 

egenintresse i att utredningen kring Dora Langes mord inte blir uppklarat och 

använder sig av sitt politiska inflytande för att få till en så kallad “task force” som ska 

se över och ta över utredningen som Rust och Marty jobbar med. Att Billy Lee Tuttle 
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skapar en annan grupp ska ta över utredningen beror till stor del på att Rust och Marty 

kommer allt närmre sanningen. (Pizzolatto & Fukanaga)  

 

Enligt Sam Tuttles hushållerska, Miss Dolores, var en annan karaktär, Errol Childress, 

ett barnbarn till Sam. Och Errol är, vilket vi får reda på, mördaren. 

 

 
 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

I enlighet med Will Wrights metod, the professional plot, är samhället i True 

Detective svagt och har inte rätt beredskap för att lösa dessa mord eftersom de förblir 

olösta. Och ju längre Rust och Marty kommer i fallet desto längre ifrån samhället 

hamnar det (exempelvis när de blir utmanövrerade av Billie Lee Tuttles ”task force”). 

De blir till slut oberoende av det samhälle de lever i och mot slutet av serien bedriver 

de detektivarbetet privat från det förråd som Rust har hyrt. Och här återfinns 

ytterligare en av punkterna från Will Wrights lista av funktioner. Nämligen att 

protagonisterna som grupp är oberoende av samhället. (Wright, 1975) 

 

Protagonisterna är i konflikt, framförallt mot samhället 
 

Den mest intressanta konflikt våra protagonister hamnar i är den emot samhället de 

lever och verkar i. Det är tydligt redan från början att Rust Cohle distanserar sig själv 

från samhället och behandlas således kyligt från samhällets sida. Tillslut kulminerar 
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det hela då Rust säger upp sig i avsnitt sex efter att ha hamnat i bråk med sin kollega 

Marty. 

 

 

RUST COHLE: 

Just coming for my files Marty. 

 

POLISKOLLEGOR: 

Hey, hey, hey! Whoa! Come on, guys, stop this shit. 

 

SALTER: 

Hey! All right, back off! Get him out of here! Get him the fuck out of here!  

 

MARTY HART: 

Fuck you!  

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Utifrån Will Wrights metod för narrativ analys kan samhället protagonisterna verkar i 

betraktas som, det Wright beskriver som, en karaktär. Detta eftersom personerna i 

samhället där Rust och Marty verkar i, delar samma ideal och värderingar (Wright, 

1975). I inledningen av serien är det tydligt att alla på polisstationen där de arbetar 

delar samma värderingar och att det finns en tydlig respekt, tillgivenhet och lojalitet 

kollegorna emellan. Det enda undantaget är Rust Cohle som ingen på polisstationen 

varken respekterar, känner tillgivenhet- eller lojalitet till. Detta beror till stor del på att 

Rusts ideal, principer och åsikter skiljer sig så mycket från idealen som råder på 

polisstationen men även i Louisiana som helhet. Ett bra exempel på detta är att Rust 

avskyr religion till skillnad från majoriteten av invånarna i Louisiana som värderar 

religion som något av det allra viktigaste.  

 

Den enda som respekterar Rust är Marty och han är egentligen den enda anledningen 

till att Rust får vara kvar på arbetsplatsen. En viktig detalj är att Rust inte respekterar 
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någon av de andra poliserna heller, den enda han respekterar är Marty, även om de 

ofta har vitt skilda åsikter om i stort sett allt.  

 

Utifrån Connells teorier om maskulinitet ser vi här att Marty tillhör den hegemoniska 

maskuliniteten. Detta eftersom att han uppfyller alla de ideal som hans omgivning 

värderar som den hegemoniska (alltså det mest eftersträvansvärda). (Connell, 1995) 

Tv-serien utspelar sig i delstaten Louisiana i USA och det visas tydligt att den 

allmänna åsikten i området är att om man är en vuxen man bör man ha en familj och 

helst också barn. Detta är det manliga ideal som premieras och eftersom Marty Hart 

har både familj och ofta pratar om hur viktig familjen är målas han upp som en 

förebild för hur en man bör vara och hur en man bör bete sig (Pizzolatto & Fukanaga, 

2014). 

 

Den andra avgörande faktorn gällande Marty Harts hegemoniska maskulinitet är hans 

relation till religion. Det sägs aldrig rakt ut att han tror på Gud men publiken får 

bilden av att han är religiös eller åtminstone halvreligiös. Enligt Connells teorier styrs 

den hegemoniska maskuliniteten av rådande ideal i området i fråga. Om religion 

värderas som något eftersträvansvärt går det också i linje med det områdets 

hegemoniska maskulinitet. Eftersom omgivningen bedömer just religion som något 

bra blir också Martys maskulinitet beundransvärd. 

 

Ett exempel på de båda protagonisternas motsatta åsikter kring religion ses i avsnitt 

ett när de sitter i bilen på väg hem från deras första brottsplatsundersökning. 

 

RUST COHLE: 

...In philosophical terms, I’m what’s called a pessimist. 

 

RUST COHLE (FORTSÄTTER): 

I think that human consciousness is a tragic evolutionary misstep. I think that nature 

fabricated an aspect of nature that’s forever separated from it. A creature that by 

natural law should not exist. 

 

MARTY HART: 

Jesus Christ. 
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RUST COHLE: 

No thanks. 

 

MARTY HART: 

So what’s the point of life, huh? 

 

RUST COHLE: 

There is no point. Nowhere to go, no one to see, nothing to do, nothing to be. 

 

MARTY HART: 

Stop. Stop talking. Shit. Shit” 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 
(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan vi dra slutsatsen att Rust Cohle tillhör den 

underordnade maskuliniteten, detta beror på att han tydligt porträtteras som raka 

motsatsen till Marty Hart, som i seriens början tillhör den hegemoniska 

maskuliniteten. Enligt Connells teorier fungerar den underordnade maskuliniteten 

som en direkt motpol till den hegemoniska. Därför tillhör Rust Cohle den 

underordnande maskuliniteten eftersom han i början av tv-serien True Detective 

framställs som en tydlig motsats till Marty Hart. (Connell, 1995) 
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Likt de faktorer som gör att Marty Hart tillhör den hegemoniska maskuliniteten är det 

framförallt två faktorer som gör att Rust Cohle tillhör den underordnade 

maskuliniteten i seriens inledning. De faktorer är samma faktorer som gör att Marty 

Hart tillhör den hegemoniska maskuliniteten, fast tvärtom. 

 

För det första lever Rust Cohle helt emot det rådande idealet i området Louisiana 

angående familjeliv. Nämligen att vuxna män, i Rusts ålder, bör ha en familj. Rust 

lever helt ensam, utan varken fru eller barn, i en liten lägenhet i stor brist på 

inredning. Det enda han har av värde tycks vara en trave böcker. 

 

För det andra är Rust starkt emot religion och tycker också om att diskutera detta, 

framförallt med Marty. (Pizzolatto & Fukanaga, 2014) Eftersom serien utspelar sig i 

en delstat som är starkt präglad av kristendomen, en stat där religion premieras och 

ses som det normala går Rust helt emot detta genom att vara ateist, eller som han 

också uttrycker sig, pessimist. 

 

Vidare visar också Rust ett starkt hat mot omgivningen och framförallt mot de troende 

individerna i Louisiana. I avsnitt tre befinner sig både Rust och Marty i ett tält där det 

pågår en religiös ceremoni. Scenen är ett tydligt exempel på när Rust uttrycker sin 

avsky mot tillvaron han befinner sig i. 

 

RUST COHLE: 

What do you think the average IQ of this group is, huh? 

 

MARTY HART: 

Can you see Texas up there on your high horse? What do you know about these 

people? 

 

RUST COHLE: 

Just observation and deduction. I see a propensity for obesity, poverty, a yen for fairy 

tales, folks putting what few bucks they do have into little, wicker baskets being 

passed around. I think it's safe to say that nobody here is gonna be splitting the atom, 

Marty. 
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MARTY HART: 

You see that? Your fucking attitude. Not everybody want to sit alone in a empty room 

beating off to murder manuals. Some folks enjoy community, the common good. 

 

RUST COHLE: 

Yeah? Well, if the common good has got to make up fairy tales, then it's not good for 

anybody. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Som tidigare nämnts är det, enligt Connells teorier om maskulinitet, omgivningen 

som bestämmer det rådande idealet. Eftersom Rust lever helt tvärtemot det rådande 

idealet för hur en man ska leva kan han inte tillhöra den hegemoniska maskuliniteten. 

Det är istället tydligt att han tillhör den underordnade maskuliniteten eftersom han 

lever i motsats mot de rådande hegemoniska maskulinitetsidealen. 

 

Vidare är Rust redan från början av tv-serien den mest klassiska protagonisten i vad 

Will Wright kallar the professional plot. Rust står på många sätt utanför samhället och 

innehar ett arbete där hans exceptionella egenskap som mordutredare faktiskt kommer 

till användning. Narrativmässigt är Rust Cohle alltså som klippt och skuren som 

protagonist i the professional plot eftersom han just står utanför samhällets 

värderingar och ideal. 

 

Rust och Marty hamnar också ständigt i konflikt med varandra under seriens gång. I 

början porträtteras de som väldigt olika och därav också väldigt benägna att bli osams, 

exempelvis gällande åsikt om tro och religion. Men ju längre serien går desto mer 

likheter visas karaktärerna emellan, exempelvis deras relation till alkohol.  

 

Vidare hamnar både Rust och Marty i större och större konflikt med samhället ju 

större framsteg de gör i mordutredningen. Detta eftersom morden har kopplingar till 

personer i maktposition i samhället (familjen Tuttle). Detta visas tydligt i scener mot 

slutet av serien då de båda behöver driva polisiärt arbete från Rusts lagerlokal, alltså 
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helt utanför de ordinarie polisiära arbetslokalerna. I dessa scener är de längre inte i 

regi av polismyndigheten utan står utanför samhället som privataspanare.  

 

 
(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

När de i avsnitt sju bestämmer sig för att arbeta tillsammans igen är Rust och Marty 

mer sammanslutna än någonsin tidigare. Detta beror till stor del på att de är helt 

ensamma i utredningen eftersom de numera jobbar som privatdetektiver men också på 

grund av att Marty nu är mer lik Rust än tidigare samt att det är tydligt att de nu 

respekterar varandra mycket mer än tidigare. De tar också väldigt stora risker 

tillsammans för att lösa morden, till exempel när de kidnappar deras tidigare kollega 

Steve Geraci vilket också bidrar till att duon blir mer sammansluten. Geraci tror att 

Marty bjudit med honom till Martys båt för att dricka öl och fiska, men det visar sig 

snart att så inte är fallet när Rust uppenbarar sig bakom dem med dragen pistol. 

 

MARTY HART: 

Thing is, Steve I ain't gonna ask you. He is. 

 

RUST COHLE: 

You're out of your jurisdiction, Sheriff. 

 

STEVE GERACI: 

You realize who I am now, you assholes?  

 

RUST COHLE: 

Yeah, I wouldn't be here if I didn’t. 



 34 

 

MARTY HART: 

Don't look at me. I ain't never been able to control him. 

 

RUST COHLE: 

 Come on. 

 

STEVE GERACI: 

But you're done after this. I'll have boss crackers splitting your ass in Angola. 

 

RUST COHLE: 

Yeah, we'll talk about that, and some other things. Come on. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 
                                            

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Här kommer de båda karaktärerna också till en plot point. Detta eftersom det inte 

finns någon återvändo för dem efter att de kidnappat Steve Geraci. De har gjort ett 

tydligt val som inte går att ångra, vilket är det en plot point är. Detta leder också till 

att de faktiskt gör framsteg i undersökningen och att de tillslut lyckas hitta mördaren 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 
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Det är också intressant när fallet är löst och Marty och Rust återvänder till 

polisstationen och möts av en enorm respekt, tillgivenhet och beundran. Något som 

förvisso inte är så ovant för Marty men det är en väldigt stor förändring för Rust som 

aldrig tidigare har blivit respekterad eller beundrad på polisstationen i fråga. Det blir 

alltså väldigt tydligt att de andra poliserna får en väldigt stor respekt och beundran för 

honom när han har löst fallet (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

Ju längre serien fortgår desto tydligare framgår det att Marty Hart inte är den ideala 

mannen han porträtteras som i början av tv-serien. Vi ser honom göra saker som går 

emot både hans egna och områdets ideal vilket, utifrån Connells maskulinitetsteorier, 

förflyttar honom från den hegemoniska maskuliniteten till den delaktiga 

maskuliniteten. Detta beror på följande faktorer: 

 

För det första förlorar han en av de faktorer som tidigare gjort att han tillhört den 

hegemoniska maskuliniteten, nämligen sin familj på grund av en otrohetsaffär 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014). Och ju längre tv-serien fortgår desto mer går det upp 

för tittaren att Marty inte lever efter de principer som han gjorde i början av serien, då 

han tillhörde den hegemoniska maskuliniteten. 

 

Vidare genomgår Marty också en metamorfos i sättet han ser på omvärlden. Han blir 

mer och mer utav en enstöring mot slutet av serien och efter allt han har varit med om 

sedan serien började (skilsmässa etc) verkar det som om han har fått andra 

värderingar (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). Han får också större och större respekt för 

Rust vilket är den största anledningen till att han i slutet tillhör den delaktiga 

maskuliniteten. 

 

Till skillnad från Marty, som gör en resa nedåt i den hegemoniska maskuliniteten, gör 

nämligen Rust en resa från botten till toppen inom relationen dem emellan. Detta är 

en intressant aspekt i analysen av serien eftersom den hegemoniska maskuliniteten då 

helt har bytts ut i deras relation, men den är också helt logisk eftersom den 

hegemoniska maskuliniteten, enligt teorin aldrig är bestämd utan i ständig förändring. 

 

Den största faktorn till att Rust till slut representerar den hegemoniska maskuliniteten 

är att han har rätt efter alla år och att han har gjort ett gediget jobb för att få alla 
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pusselbitar på plats. Det är tydligt att Marty respekterar honom i slutet av serien 

mycket beroende på att han helt själv har genomfört en utredning som gör att de till 

slut får fatt i mördaren (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). Även om Marty är den som 

knäcker den avgörande ledtråden är den ändå Rust som i stort sett själv har arbetat 

fram till ledtråden i fråga (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

Det ska också klargöras att Rust inte tillhör den hegemoniska maskuliniteten i staten 

Louisiana som helhet. Nog för att han betraktas som en hjälte men samhället har inte 

förändrats tillräckligt mycket för att de ska kunna acceptera att Rust tillhör den 

hegemoniska maskuliniteten. Det är fortfarande ett problem att han inte har någon 

familj och att han förkastar religion. 

 

Men ur tittarens och Martys synvinkel tillhör Rust den hegemoniska maskuliniteten i 

slutet av serien varpå Marty tillhör den delaktiga maskuliniteten. Däremot tillhör Rust 

inte den hegemoniska maskuliniteten för majoriteten av människorna i Louisiana, det 

gör däremot Marty. 

 

Detta beror på att området inte vet om Martys utveckling och brister lika väl som 

tittaren gör. Tittaren ser den utveckling Marty går igenom och förstår också de 

parametrar som gör att han i slutet går från att till viss del ha hatat Rust till att beundra 

honom. Eftersom Marty i slutet inte är som Rust (den hegemoniska maskuliniteten) 

men beundrar och reproducerar den tillhör han den delaktiga maskuliniteten 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

I den absolut sista scenen i serien finns mycket att utläsa. Marty har just rullat ut den 

för tillfället rullstolsburne Rust ur sjukhuset och de har ett filosofiskt samtal på 

parkeringen. De pratar om stjärnhimlen och Marty påpekar har mörkret har en stor del 

av territoriet. Rust ber Marty om hjälp att resa sig upp och det står klart att Rust 

kommer att rymma från sjukhuset. De börjar gå och Rust ger sig på en rättelse: 

 

RUST COHLE: 

You’re looking at it wrong.. the sky thing..  

 

MARTY HART: 
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How’s that? 

 

RUST COHLE: 

Once there was only dark… If you’re asking me, the lights winning… 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 
(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

När detta är sagt går de båda iväg och kameran panorerar bort mot en sollös horisont 

och bilden blir svart. Här återfinner vi två funktioner från Will Wrights narrativa 

typologi. Dels att protagonisterna stannar (eller dör) tillsammans. De lämnar scenen 

genom att hålla om varandra och såvitt betraktaren förstår kommer de att hålla ihop 

för alltid. Det är också intressant hur Rust får sista ordet. Såsom han fått serien 

igenom. Det är hans resonemang som sätter punkt för serien (Wright, 1975). 

 

Vi ser även här att protagonisterna är oberoende av samhället. De går ensamma ur 

bild och bort från sjukhuset. Enligt Stuart Halls teorier representerar sjukhuset här en 

samhällsinstitution och genom att lämna sjukhuset innan utskrivningstiden visar Rust 

att han inte behöver ta del av samhällets funktioner för att klara sig (Hall, 2013). Han 

går inte ens tillbaka för att hämta sina kläder utan lämnar haltande området i 

sjukhuskläderna. 
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7.3 Karaktärsdrag hos protagonisterna 
 

Nedan analyseras protagonisternas karaktärsdrag i tv-serien True Detective. Mycket 

fokus läggs på detta avsnitt av analysen då det är speciellt intressant vid klargörandet 

av protagonisternas karaktärsdrag. 

 

Intelligens 
 
Det framgår redan i första avsnittet att Rust Cohle är en oerhört smart individ. Detta 

blir tittaren varse om i scenen då Marty intervjuas om de tidigare händelserna under 

mordutredningen. Marty förklarar hur det finns olika typer av poliser och att det är 

svårt att hitta en polis som båda är väldigt intelligent och samtidigt stabil. Marty 

beskriver sig själv inte som den skarpaste kniven i lådan men förklarar att han har en 

stabilitet. När han förklarar Rust nöjer han sig med att kort och gott säga att Rust var 

smart. 

 

MARTY HART: 

I mean, I’d seen the different types. We all fit categories. The bully. The charmer. The 

father-figure. The man possessed by ungovernable rage. The eyes. The brain... And 

any of those types can be a good detective. And any of those types can be an 

incompetent shitheel. It’s how they manage the burden of authority, yeah? 

 

MARTY HART: 

A smart guy who’s steady is hard to find. I mean, I admit, I wasn’t the most brilliant 

case man the division ever saw. I got lucky a few times. I was alright. Better than 

some. But I knew how to talk to people. And I was steady. 

 

MARTY HART (FORTSÄTTER): 

Rust was smart. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 
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Strax efter denna scen, i det som presenteras som dåtid, förklarar Rust för Marty att 

det här inte kan vara den första kvinnan som blivit mördad av den här 

gärningsmannen samt att det kommer att ske igen. Detta baserar Rust på teorier om 

beteendepsykologi vilket Marty förkastar som förhastade slutsatser. 

 

Rust är också, på grund av sin intelligens, väldigt typisk för en protagonist i vad Will 

Wright kallar för the professional plot. Enligt Wrights teorier för narrativ innehar ofta 

protagonisten i the professional plot exceptionella egenskaper som gör att de inte 

passar in i samhället. I Rust fall passar han inte in i samhället på grund av hans 

intellekt. Hans väldigt cyniska och analytiska förhållningssätt till omvärlden går inte 

ihop med hur området ser på tillvaron. Detta gör att han i mångt och mycket står 

utanför det området i han verkar, precis som den klassiska protagonisten i Will 

Wrights the professional plot (Wright, 1975). 

 

Vidare ser vi också i vissa citat från tv-serien hur Rust intelligens framhävs via 

språklig representation. Rust använder sig av ett väldigt varierat språk. Han bygger 

upp meningar på ett sätt som sticker ut väldigt mycket från hur andra i området där 

han verkar pratar.  Nedan följer ett citat från avsnitt tre i scenen då Rust och Marty 

pratar om religion: 

  

RUST COHLE: 

Just observation and deduction. I see a propensity for obesity, poverty, a yen for fairy 

tales, folks putting what few bucks they do have into little, wicker baskets being 

passed around. I think it's safe to say that nobody here is gonna be splitting the atom, 

Marty. 

  

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

Utifrån Stuart Halls teorier om representation via språk kan vi här se tydligt att 

språket karaktären Rust använder signalerar och representerar att han 

intelligensmässigt står över de i sin omgivning. Detta eftersom Hall menar att språk 

och sättet vi pratar ofta representerar andra saker som vi då börjar associera med 

personen i fråga (Hall, 2013). 
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Detta representeras också ännu tydligare vid en närmare anblick på hur hans kollega 

Marty Hart använder sitt språk. Marty uttrycker sig ofta mer rakt på sak. Han målar 

inte ut språket så mycket som Rust gör och använder heller inte så många likheter 

som Rust: 

  

 

 

 

MARTY HART: 

A smart guy who’s steady is hard to find. I mean, I admit, I wasn’t the most brilliant 

case man the division ever saw. I got lucky a few times. I was alright. Better than 

some. But I knew how to talk to people. And I was steady. 

  

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014)  

Martys sätt att prata är väldigt lätt att förstå. Han säger i mångt och mycket det han 

menar utan att vi tittare behöver fundera speciellt mycket för att förstå innebörden i 

vad han säger. Rust uttrycker sig å andra sidan mycket mer målande och stundtals 

nästan lite poetiskt, exempelvis i scenen från avsnitt tre med gudstjänsten i det stora 

tältet: 

  

”… I see a propensity for obesity, poverty, a yen for fairy tales… ” 

 

 (Pizzolatto & Fukanaga, 2014)  

 

I detta fall börjar vi som tittare associera intelligens med karaktären Rust. Det 

intressanta är att det han faktiskt säger, att personerna i scenen inte är speciellt 

intelligenta, inte kan betraktas som våldsamt intelligent. Men sättet han uttrycker sig 

på resulterar i det Stuart Hall kallar språklig representation, vilket i detta fall innebär 

att han framstår som mycket mer intelligent än de personer som omger honom. Och 

detta enbart på hur han använder språk som representation (Hall, 2013). 
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Marty Hart, inte den skarpaste av poliser 
 

Marty Hart beskrivs inte som den mest intelligenta individen i tv-serien. Detta 

manifesteras, precis som Rusts intelligens, i första avsnittet när Marty blir intervjuad. 

Han medger att han själv inte är den smartaste av alla poliser men att han besitter en 

stabilitet som är viktig i arbetet. Även i karaktärsbeskrivningen av Marty är den 

språkliga representationen en viktig markör. Den gör att Marty framställs som mindre 

intelligent än Rust eftersom Rusts språkliga representation hela tiden överglänser 

Martys sätt att prata. 

 

Trots att Marty inte framställs som den skarpaste av knivar i lådan är det han som 

tillslut gör den avgörande upptäckten för att få tag på gärningsmannen Errol 

Childress. Han noterar ett fotografi av ett hus som är taget 1995, huset är grönt och 

han misstänker att det har en koppling till "The Green Eared Spaghettimonster”. 

”The Green Eared Spaghettimonster” är, förstår vi sen, Errol Childress och han kallas 

så efter att en flicka som blivit jagad av honom genom skogen av honom beskrev 

honom så. Spaghettimonster på grund av att hela nedre delen av hans ansikte är täckt 

med ärr och “green eared”, misstänker Marty, på grund av att han har varit och målat 

det där huset och helt enkelt fått färg på sig (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). 

 

 
(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 

Våldsanvändning 
 

Vi får vid åtskilliga gånger se prov på Rust Cohles förmåga att slåss och vara helt 

lugn i väldigt stressiga och påfrestande situationer. Det tydligaste exemplet ser vi i 
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slutet av avsnitt fyra. I detta avsnitt infiltrerar han en MC-klubb och följer med på en 

av deras kupper i hopp om att komma vidare i mordfallen. Kuppen slutar med att Rust 

slår ner fyra personer varav två är beväpnade och lämnar området med ett totalt kaos 

bakom sig. 

 

GINGER: 

What the fuck! 

 

RUST COHLE: 

Aah! Wish I could have done this from the start, you fucking moron! 

 

GINGER: 

Oh, fuck! What the fuck are you doin', man? 

 

RUST COHLE: 

Shut the fuck up. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 
(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Detta är ett tydligt exempel på att Rust är duktig på att slåss men också att han är 

extremt stresstålig då han med ett enormt lugnt lyckas trassla sig ur den våldsamma 

och farliga situation som uppstår. Trots sin intelligenta och analytiska natur inser han 

att man ibland måste använda våld vilket han gör i exemplet ovan. Han använder 
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enbart våld när andra metoder är uteslutna och hans intelligens inte räcker för att lösa 

problemet. 

 

Utifrån teorier om plot points ser vi i scenen då Rust har sex med Maggie Hart 

(Martys fru) att karaktären kommer till en sådan (King, 2008). Detta eftersom Rust 

här ställs vid ett vägval och begår ett tydligt regelbrott (att han har sex med Maggie) 

vilket innebär att Rust inte längre han vända tillbaka utan måste fortsätta i samma 

riktning. Denna plot point förändrar Rust och Martys relation i grunden och efter 

deras sammandrabbning på parkeringen säger Rust upp sig från arbetet under ett 

samtal mellan Rust, Marty och deras chef Leroy Salter (Pizzolatto & Fukanaga, 

2014). 

 

SALTER: 

This man right here is the only pal you had, you understand that?  

 

MARTY HART:  

Fuck him. I ain't his pal. 

 

RUST COHLE: 

I quit. 

 

SALTER: 

You serious?  

 

RUST COHLE: 

I'll send you a letter. Yeah, fuck this. Fuck this world, man. Nice hook, Marty. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Följer man Will Wrights narrativa typologi hittar vi här också ett tydligt exempel på 

när uppdraget involverar protagonisterna i en konflikt. Det är redan etablerat att de 

hamnat i konflikt med samhället på grund av polisutredningen men här hamnar de 
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även i konflikt med varandra och konflikten hade inte inträffat om det inte vore för 

deras jobb (Wright, 1975). 

 

Sex och samlevnad 

 

Sexualiteten spelar en otroligt viktig roll i serien, både för att driva handlingen framåt, 

men också som källa till konflikt. I enlighet med Conells (1995) teorier om den 

hegemoniska maskuliniteten har Rust Cohle, i egenskap av den underordnade 

maskuliniteten, ett mer återhållsamt förhållande till sex än Marty Hart som 

representerar den hegemoniska. Vi får endast se Rust ha sex en gång och då är det 

med Maggie Hart vilket orsakar en konflikt mellan protagonisterna och leder till att de 

skiljs åt. Detta är också en plot point och en stor utveckling av Rust Cohles karaktär. 

Vi har tidigare i serien sett honom avböja sex när han blir erbjuden av kvinnan som 

han köper narkotika av i avsnitt två. När affären är avklarad sitter hon på sängen, särar 

på benen och frågar om han inte vill ha något mer. 

 

LUCY: 

Now, you wanted something else? Some kind of something else. 

 

RUST COHLE: 

No. 

 

LUCY: 

I was thinking you’re a good lookin’ man, you wouldn't need to shake down to get 

some. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

Det är en helt annan Rust Cohle som har sex med Maggie Hart i avsnitt sex. Det är 

inte han som inleder den sexuella akten utan är snarare återhållsam till en början. 

Maggie kysser honom på halsen och han vrider bort huvudet. Men när han väl 

bestämmer sig visar han tydligt vad han vill. Han vänder henne om, kopplar vad som 

närmast kan beskrivas som en polisgrepp om hennes nacke och, i brist på bättre 

begrepp, sätter på henne mot köksbänken medan hon till synes gör sitt bästa för att 
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hålla emot. Det är aggressivt, det är snabbt över och Rust Cohles maskulinitet i 

förhållande till sexualitet skiftar här från att ha varit underordnad till tydligt 

hegemonisk på så sätt att hans sexuella kontakt med Maggie förminskar Marty. Att 

Rust väljer att göra det bakifrån indikerar också en avsaknad av känslor. De ser inte 

varandra i ögonen vilket representerar ett uttryck för ett primalt behov snarare än en 

kärleksfull handling (Hall, 2013). 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Vad gäller Marty Harts sexualitet är den, i kontrast till Rusts, opportunistisk. Han tar 

varje chans han får och är promiskuös. Vi ser honom vara otrogen med två olika 

kvinnor under seriens gång, Lisa Tragnetti och karaktären Beth. Den sistnämnda 

träffar han först under mordutredningen då Marty och Rust besöker en gård där det 

bor kvinnor som säljer sex. Han ger henne pengar och säger att hon borde hitta något 

annat att göra. Flera år senare möts de alltså igen då hon arbetar i en telefonbutik och 

han kommer dit för att handla. Han känner inte igen henne men när hon senare söker 

upp honom på baren tvärs över gatan och berättar för honom trillar poletten ner. De 

pratar och deras möte slutar med att de är hemma hos henne och har sex. 

 

Båda protagonisternas sexuella umgängen slutar i konflikter. Martys genom att han 

otrogenhet leder till att Maggie vill separera och Rusts genom att den leder till att han 

och Marty separerar. En intressant sak är sättet de båda protagonisterna har sex på. 

Rust är som vi tidigare sett väldigt dominant medan vi alltid ser Marty i vad som kan 

kodas som en underlägsen sexuell ställning där kvinnorna är ovanpå. Det här gäller 

med Beth och i synnerhet när han har sex med Lisa Tragnetti där han dessutom sitter 
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fast med handklovar. Det här är inte förenligt med den hegemoniska maskuliniteten 

då det representerar en undergivenhet. Samtidigt är det helt förenligt med den 

hegemoniska maskuliniteten att utnyttja tillfälle till sex när det ges (Connell, 1995). 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

Marty Hart väljer knytnävarna före fredlig lösning 
 

Ett tydligt karaktärsdrag Marty har är att han tycks vara lättretlig och är i pressade 

situationer snabb på att använda sig utav våld. Det finns flera exempel på detta 

karaktärsdrag, nedan följer de tydligaste: 

 

I början av serien är Marty otrogen med en kvinna vid namn Lisa Tragnetti. Men när 

Lisa i avsnitt tre träffar en annan man rinner sinnet på Marty som beslutar sig för att 

åka till hennes lägenhet och påbörja ett slagsmål med denne man. 

 

LISA TRAGNETTI: 

Get out. Marty, get out. 

 

MARTY HART: 

Did she suck your dick, huh? She suck your fucking dick? 

 

LISA TRAGNETTI: 

Stop it! Get out! Get off. Get off! 

 

BURT: 

Just for a little bit. 

 

LISA TRAGNETTI: 
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Get off. Please stop it. 

 

MARTY HART: 

Sorry I got in your face, guy. I wouldn't have really done something like that. I'm not 

a psycho.” 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 
(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

Här ser vi också prov på den paternalism som är en del av Martys karaktär och där 

han ser sig själv som en sorts förmyndare över kvinnorna runt honom. Kopplade till 

Stuart Halls teorier representeras den i den här scenen genom att han inte accepterar 

att Lisa har ett kärleksliv utanför deras affär och fysiskt attackerar mannen som 

inkräktar på det Marty ser som sin egendom (Hall, 2013). Det går även att koppla till 

Raewyn Connells teorier om den hegemonsika maskuliniteten genom att Marty beter 

sig i linje med hur en man förväntas göra i den sociala kontext han befinner sig. En 

person från den underordnade maskuliniteten hade troligtvis accepterat Lisas val och 

gått vidare men den hegemoniska maskuliniteten behöver visa vem som är alfahanne 

(Connell, 1995). 

 

Vidare riskerar han också hela sin yrkeskarriär när han vid konflikten med Reggie 

Ledoux och DeWall skjuter en handfängslad Ledoux till döds efter att ha upptäckt att 

de har kidnappat två barn som de har låst in (Pizzolatto & Fukanaga, 2014). Detta är 

också en viktig plot point för både Marty och Rust. Martys val att skjuta Ledoux leder 
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till att Rust tvingas skjuta DeWall vilket i sin tur leder till att utredningen stannar 

eftersom de misstänkta blir dödare. 

 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Det här är alla tydliga exempel på att Marty är en karaktär som ofta löser pressade 

situationer med våld. Detta är en ganska stor skillnad från hans partner Rust Cohle 

som i första hand oftast försöker lösa konflikter med andra medel än våld och 

använder snarare våld som en sista utväg. Bådadera är exempel på speciella 

egenskaper som innehas av protagonisterna, en av funktionerna i Will Wrights 

narrativa typologi. Medan Rust kan förlita sig på sin analytiska natur tar Marty till 

med knytnävarna när huvudet inte räcker till (Wright, 1975). 

 

 

 

Känslokyla 
 

Ett återkommande karaktärsdrag hos Rust Cohle är att han titt som tätt framstår som 

känslokall och ett bra exempel på detta återfinns i avsnitt fyra då Rust och Marty 

intervjuar Charlie Lang, den före detta pojkvännen till seriens första offer. I scenen 

berättar Charlie om att han och Reggie Ledoux (han som mördade Dora Lang) hade 

suttit inne samtidigt varpå Charlie hade visat bilder på Dora för Reggie Ledoux. I 

slutet av scenen frågar Charlie om de tror att han genom att prata om Dora Lang 

bidrog till att hon blev mördad varpå Rust svarar att han förmodligen hade något med 

saken att göra och att han inte borde visat bilder på henne för Reggie Ledoux. 
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CHARLIE LANG: 

Hey! You think 'cause I talked to him about Dori that I might have got her killed? 

 

RUST COHLE: 

You probably had something to do with it. I don't think you should have shown him 

those pictures. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Ett annat tydligt exempel på när Rust beter sig känslokallt är från avsnitt sex när han 

förhör Charmaine Boudreaux år 2002. En kvinna som misstänks ha haft ihjäl tre av 

hennes egna nyfödda barn. Rust får tillslut kvinnan att erkänna och tipsar henne då 

om att ta livet av sig med tanke på att det inte är lätt i fängelset för de som har gjort 

illa barn. 

 

RUST COHLE: 

The newspapers are gonna be tough on you and prison is very very hard on people 

who hurt kids. If you get the opportunity, you should kill yourself. 

 

CHARMAINE BOUDREAUX: 

What? What? Please. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 
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(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Här ser vi också en representation av en likgiltighet för människoliv som är 

återkommande i serien, förutsatt att människorna “förtjänar” det. Uttryckslösheten i 

Rusts ögon när han berättar för Charmaine hur det ligger till. När Marty skjuter 

Reggie Ledoux är det inte chock och fasa betraktaren ser i hans ögon. Först skjuter 

han istället DeWall, sen får Marty berätta varför han sköt. Brottsoffren behandlas 

dock annorlunda. Rust porträtteras alltså som en person som lägger större vikt vid att 

säga sanningen och vad han tycker än hur folk ska reagera och tolka det han säger. I 

Rusts värld är allt okej så länge det kan rättfärdigas. Det går också i linje med den 

hegemoniska teorin. Rust, i egenskap av att vara en del av den underordnade 

maskuliniteten, gör det som går emot samhällets konventioner när han uppmanar 

henne att ta livet av sig. Idealet är att här är att den som skadat barn själv ska lida 

genom ett långt och hårt fängelsestraff (Hall, 2013). 

 

Marty Hart är mer känslokall än vad han själv gör gällande 
 

I serien tycks det framförallt vara Rust som är den känslokalla av de två men Marty 

visar framförallt i en scen att han också har tendenser till att vara en känslokall 

individ. Vidare visar följande exempel också på en annan tendens som Marty besitter 

men som Rust inte tycks ha, nämligen att han ofta tenderar att utnyttja sin position 

som polis till sin fördel. 
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I avsnitt sex träffar Marty två pojkar som är häktade för misstanke om att ha utnyttjat 

hans dotter sexuellt. Marty ger pojkarna två alternativ, antingen så löser de detta 

problem här och nu eller så åtalar han dem vilket kommer leda till att de hamnar i 

fängelse. Pojkarna går med på att lösa problemet på plats med Marty vilket visar sig 

innebära att Marty slår ner dem.. 

 

MARTY HART: 

You telling me how I feel? That's patronizing. Two choices, we do this here with an 

understanding that not you or any of your river rat boys comes within a hundred 

yards of my daughter, or file those charges. Got a lot of brothers in Angola who love 

to owe me a favor. 

 

MARTY HART (FORTSÄTTER): 

Man's game charges a man's price. Take that away from this if nothing else. 

 

WILLIAM: 

Ohh! Aah! Please! Look, I'm sorry.” 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Utifrån Suart Halls teori om representation ser vi här en representation av makt och 

våldskapital. Som polis har Marty våldsmonopol och i den här scenen är våld att 

betrakta som ett maktinstrument (Hall 2013). Makten i sin tur passar väl in som 

egenskap i betraktarens bild av Marty som den hegemoniska mannen. En polis som 

tillhör den underordnade maskuliniteten hade i det här exemplet troligtvis låtit 

rättvisan ha sin gång, men av den hegemoniska mannen, Marty, förväntas mer. 

Skillnaden mot situationen med Rust och Charmaine är att det här är personligt för 

Marty. det handlar om hans dotter, ergo hans heder.  
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Alkohol 
 

När det kommer till alkohol manifesteras det tydligt och tidigt att Rust Cohle har en 

problematisk relation till alkohol. Detta visas tidigt för tittaren. Redan i avsnitt ett när 

Rust är bjuden hem till Marty och hans familj för att äta middag dyker Rust upp klart 

alkoholpåverkad, varpå Marty bjuder honom på kaffe så att Rust ska kunna hålla uppe 

fasaden som att allt är normalt. 

 

MARTY HART: 

You cant barely stand up! Wha.. You don’t drink with me or the boys and you gotta 

get a load on before you visit my family!? 

 

RUST COHLE: 

No Marty, its not like that… I didn’t mean to… I… I don’t drink cause I’ve had 

trouble with it before.. I didn’t mean to.. I was checking out a CI and ended up 

hanging around a bar.. I was sitting there I could think of a good reason not to… 

Usually I can… 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Men han har inte bara ett komplicerat förhållande med alkohol utan också med andra 

droger. I avsnitt ett ser vi förutom hans alkoholmissbruk också att han köper 
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narkotikaklassade medel av en prostituerad kvinna han precis har frågat ut för 

polisarbetet, (Quaalude förbjöds i USA 1984). 

 

RUST COHLE: 

You get pills pretty easy? 

 

RUST COHLE (FORTSÄTTER): 

Relax. I want some. 

 

LUCY: 

Speed? 

 

RUST COHLE: 

No. Quaalude. Anything-barbital. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

 

 
Marty Hart tappar omdömet på fyllan 
 

Likt Rust Cohle framställs också Marty Hart som en man som har problem med sin 

alkoholkonsumtion. Kanske inte i lika stor utsträckning som för Rust men det är ändå 

tydligt att han dricker stora mängder, framförallt när han är olycklig. 

 

Det framförallt vara när Marty är alkoholpåverkad som han är otrogen med Lisa 

Tragnetti. Detta visas tydligt i avsnitt ett när tittaren introduceras för karaktären Lisa 

Tragnetti då Marty och hon har samlag när Marty är märkbart alkoholpåverkad 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014). Alkoholen får honom alltså att vara otrogen mot sin 

fru. Han tappar således kontroll när han dricker. 

 

Utifrån vår valda teori om plot points slutar detta beteende med att Martys fru Maggie 

tillslut lämnar honom efter alla otrohetsaffärer. Hans beteende på fyllan gör att han 
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begår regelbrott som han inte kan få ogjort, vilket också leder till konsekvenser, i 

detta fall att han blir av med sin fru (King, 2008). I avsnitt fem, efter att han har blivit 

lämnad, visas en scen med Marty på polisstationen. Det tittaren ser är Marty som 

stirrar in i en spegel i omklädningsrummet och det är då han inser att det är hans eget 

fel att Maggie lämnat honom. Tidigare i serien har han hela tiden skyllt ifrån sig 

gällande detta men denna scen visar att han förstår. Han utvecklas väldigt mycket 

efter detta som karaktär. Han inser sina brister och slutar exempelvis dricka.  

 

MARTY HART: 

I’m not much of a drinker nowadays. In fact I haven’t had a drop in three weeks. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

Principfasthet 
 

Rust Cohle framställs som en väldigt principfast individ med tydliga värderingar och 

åsikter. Han är dessutom mån om att ständigt berätta hur saker och ting ligger till för 

Marty. Dessa åsikter är ofta raka motsatsen till Martys och också många andra 

människors åsikter i Louisiana. Detta beteende leder också till att han som den 

klassiska protagonisten i Will Wrights the professional plot står utanför samhället 

eftersom han hela tiden positionerar sig emot de rådande idealen i området i fråga 

(Wright, 1975). 

 

Ett tydligt exempel på hur principfast Rust är återfinns i avsnitt sex då Rust riktar in 

utredningen på Billie Lee Tuttle trots att polisledningen motsatt sig detta. Detta leder 

till att Rust blir avstängd. Han vet om att detta kommer att ske men vickar inte på sina 

principer eftersom han verkligen tror på det han gör. 

 

 
(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 
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Marty Hart - fullständigt priniplös 
 

Marty Hart är en karaktär som ofta pratar om vikten att ha en familj och vikten av att 

ha vissa principer och regler. Och säger också gärna detta till Rust som till synes lever 

ett ganska rotlöst och ensamt liv. Men det som är intressant är att trots att Marty 

framhäver sig själv som principfast och framhäver också åsikten om att familjen är 

viktig agerar han inte utefter det han säger. Utan istället agerar han helt tvärt emot 

sina egna tips och principer. Marty kan alltså på många sätt beskrivas som principlös 

och de tydligaste exemplen på detta presenteras nedan. 

 

Marty är under seriens gång otrogen med två olika kvinnor, ett flertal gånger. När 

hans fru, Maggie upptäcker den första affären han har skyller Marty på allt förutom 

sig själv. Han skyller på alkoholen, han skyller på sin fars bortgång och att han inte 

känner sig som sig själv. Han pekar i alla riktningar förutom mot sig själv. Men när 

väl Maggie upptäcker hans andra affär ger hon igen genom att ha samlag med Rust 

och när hon berättar detta för Marty i avsnitt sex blir han galen, tar strypgrepp på 

henne och kallar henne bland annat för “hora”. 

 

MAGGIE HART: 

I slept with someone. And you know him. You're close. 

 

MARTY HART: 

Who? 

 

MAGGIE HART: 

It was Rust. 

 

MAGGIE HART (FORTSÄTTER): 

I fucked your partner Rust. 

 

MARTY HART: 

You fucking whore. 
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MAGGIE HART: 

To tell you the truth, I haven't been fucked like that since before the girls. 

 

(Pizzolatto & Fukanaga, 2014) 

 

Det blir tydligt här att trots allt snack om vikten av trygghet och principer som Marty 

alltid pratar om så lever han inte efter detta själv utan det är bara en fasad Marty 

försöker hålla upp. 

 

 

8. Diskussion 
 

För att göra denna sammanfattande diskussion så tydlig och lättläst som möjligt har vi 

valt att först lista våra frågeställningar nedan för att sedan under dessa frågeställningar 

svara på dem i löpande text under tematiserade rubriker. 

 

1. Hur representeras de olika maskuliniteterna i TV-serien True Detective genom 

huvudpersonerna Rust Cohle och Marty Hart? 

2. Vad finns det för likheter och olikheter i maskulinitet mellan huvudpersonerna 

i True Detective? 

3. Hur gestaltas dessa likheter och skillnader genom det som Will Wright kallar 

the professional plot? 

 

8.1 Den hegemoniska utvecklingen 
 

Nedan presenteras en redogörelse för hur hegemonin utvecklas genom TV-serien True 

Detective. Det här för att ge en överblick över de båda protagonisternas förhållande 

till den hegemoniska maskuliniteten innan vi presenterar likheter och skillnader samt 

hur maskuliniteterna representeras genom Rust Cohle och Marty Hart. Den 

hegemoniska maskuliniteten ser ut på följande vis i början av tv-serien True 

Detective. 
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Den hegemoniska maskuliniteten 

Marty Hart 

 

Den underordnade maskuliniteten 

Rust Cohle 

 

Anledningen till att Marty Hart tillhör den hegemoniska maskuliniteten beror på att 

han delar de ideal som premieras i området där True Detective utspelar sig (religiös 

och familjefar). Gällande Rust Cohle har han rakt motsatta ideal (ateist och har ingen 

familj). Därför tillhör han den underordnade maskuliniteten i början av True Detective 

då han har motsatta värderingar gentemot den hegemoniska maskuliniteten. 

 

I slutet av True Detective ser den hegemoniska maskuliniteten ut på två olika sätt 

beroende på vilket perspektiv man har. 

 

Detta är ur tittaren och Marty Harts synvinkel: 

 

Den hegemoniska maskuliniteten 

Rust Cohle 

 

Den delaktiga maskuliniteten 

Marty Hart 

 

Tittaren har fått ta del av Martys brister (att han går emot sina principer och att han är 

konstant otrogen) vilket innebär att han inte kan tillhöra den hegemoniska 

maskuliniteten med tanke på att hans karaktärsdrag inte längre är något att se upp till 

eller att försöka eftersträva. 

 

Rust däremot har klättrat till den hegemoniska maskuliniteten ur tittaren och Martys 

synvinkel. Detta beror på att han till slut bevisar att han har haft rätt hela tiden 

angående de mord som har begåtts och för att han har gjort ett gediget arbete för att 

uppnå resultat. 
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Marty tillhör för tittaren den delaktiga maskuliniteten med tanke på att han beundrar 

det Rust har men är inte en del av den typen av maskulinitet själv. 

 

Den hegemoniska maskuliniteten ur majoriteten samhällets synvinkel: 

 

Den hegemoniska maskuliniteten 

Marty Hart 

 

Den underordnade maskuliniteten 

Rust Cohle 

 

Eftersom majoriteten av invånarna i regionen inte har tagit del av Martys brister i 

samma utsträckning som tittaren tillhör han fortfarande den hegemoniska 

maskuliniteten ur denna synvinkel. Synen på Rust Cohle är således också oförändrad i 

och med att omgivningen fortfarande ser honom som de gjorde i början av serien, som 

en man som är helt emot allt regionen står för. Alltså är den hegemoniska 

maskuliniteten ur denna synvinkel oförändrad, trots den resa protagonisterna har gjort 

under seriens gång. 

 

8.2 Narrativa analysresultat 
 
Nedan presenteras de mest intressanta likheterna och skillnaderna vad gäller 

maskulinitet mellan huvudpersonerna i True Detective, hur maskuliniteten 

representeras samt hur likheterna och skillnaderna gestaltas genom det som Will 

Wright (1975) kallar för the professional plot. 

 

Intelligens 
 
Av de två är Rust Cohle definitivt den som är mest lagd åt det analytiska mer 

intellektuella hållet. Det betyder däremot inte att Marty Hart är ointelligent, han är till 

exempel den som knäcker ledtråden med fotografiet i slutet av serien. Men trots detta 

är det ändå Rust Cohle som betraktas som den smarta av de två. Det är delvis denna 

intelligens som gör att Rust senare kommer att ses som den hegemoniska 

maskuliniteten i relationen mellan honom och Marty Hart. Det är Rusts analytiska 
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förmåga och skärpa som leder till att de löser fallet vilket gör att Marty kan bortse 

från Rusts brister, exempelvis hans ateism.   

 

Våldsbenägenhet 
 
Trots att Rust Cohle är en riktig slagskämpe i serien och verkar kunna slå ner i stort 

sett vem som helst är det Marty som är den som är mest våldsbenägen av de två. Den 

stora skillnaden Rust och Marty emellan är att Rust enbart använder våld som sista 

utväg, när det inte finns något annat sätt att lösa situationen på. Marty å andra sidan är 

väldigt snabb med att ta till våld för att lösa problem. När han blir arg använder han 

våld, när han tappar kontrollen över en situation använder han våld och när han är 

alkoholpåverkad blir han mer benägen att använda våld. Marty är således den som är 

mest benägen att använda våld utav de två, den som snabbast tappar fattningen. I den 

samhälleliga kontext de befinner sig i ses inte detta nödvändigtvis som en dålig 

egenskap. De är poliser och våld är okej så länge det riktas åt “rätt” håll vilket här får 

en ganska vid betydelse. Som en del av den hegemoniska maskuliniteten förväntas 

Marty behandla oskyldiga som oskyldiga och de som begått ett brott eller en personlig 

oförrätt mot honom bör straffas. Där lagens långa arm inte räcker till får det gärna ske 

med knytnävarna. 

 

Sexualitet 
Martys förhållande till sex går att beskriva med ordspråket ”äta kakan och ha den 

kvar”. Han är gift och ser äktenskapet som heligt. Samtidigt gillar han att ha sex 

utanför äktenskapet men uppskattar verkligen inte när hans fru Maggie har det, och 

speciellt inte med hans partner. Han vill heller inte att de som han har sex med utanför 

äktenskapet ska ha sex med andra män, då blir han arg och tar till våld. Sexet han har 

ska dock inte vara tomt och kärlekslöst, jämfört med Rust som har ett reellt tomt och 

kärlekslöst sexliv. Han blir erbjuden sex i serien men nekar och fram till dess att han 

har sex med Maggie Hart är det lätt att tro att han är asexuell. Sexet är har med 

Maggie är kort, aggressivt och känslolöst och efteråt kastar han ut henne ur huset för 

att betona att det inte var något välkommet besök och inte heller något han önskade. 
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Känslokyla 
 
Även om både Marty och Rust stundtals framställs som känslokalla är det Rust som 

bör betraktas som den mest känslokalla av de två. Framförallt på grund av exempel 

som när han tipsar kvinnan som är misstänkt för att ha dödat sina barn att ta livet av 

sig med tanke på att det är svårt i fängelset för individer som har gjort illa barn. Marty 

har sina stunder då han är känslokall också men de är inte riktigt av samma kaliber 

som de Rust är inblandade i. Likgiltigheten för människoliv som ibland manifesteras 

av Rust är dock något som inte stämmer överens med idealet och är en av 

anledningarna till att han förpassas till den delaktiga maskuliniteten i den samhälleliga 

kontexten. Självmord ses som synd och man ser hellre att en förbrytare får ett långt 

och hårt straff. 

 

Utnyttjande av sin position 
 
Marty har en benägenhet att utnyttja sin position som polis till sin fördel. Alltså 

missbruka sin makt. Denna tendens syns inte riktigt hos Rust utan återfinns endast hos 

Marty Hart. Exempel på detta är när han slår ner killarna som misstänks ha våldtagit 

hans dotter och när han slår ner Burt, mannen som dejtar Lisa Tragnetti. Här befästs 

hegemonin ytterligare. Enligt idealet är det inget regelbrott att utnyttja sin position på 

det här sättet så länge det är andra män som får stryk och inte kvinnor. Enligt Marty 

har han personligen utsatts för en oförrätt. det ska dock sägas att det här kan leda till 

oanade konsekvenser som kommer att påverka hegemonin, mer om det nedan. 

 

Relation till alkohol 
 
I början av serien tycks det framförallt vara Rust som har en problematisk relation till 

alkohol men ju längre serien går desto mer blir det tydligt att också Marty har en 

ganska komplex relation till alkohol. Marty har en tendens att dricka stora mängder 

alkohol när han har problem i privatlivet och hans alkoholkonsumtion leder också till 

att han inte gör fullt så genomtänkta val Ett exempel på detta är när han slår ner Burt 

hemma hos Lisa Tragnetti vilket i sin tur leder till att Lisa berättar för Maggie att hon 

och Marty har haft en affär. 
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Även om Rust konsumerar stora mängder alkohol tycks det inte vara ett lika stort 

problem för honom som det är för Marty, bortsett från scenen i avsnitt två när han 

dyker upp full hemma hos Marty, Marty har en tendens att bli våldsam och begå 

ogenomtänkta handlingar när han är alkoholpåverkad, något som inte gäller Rust i 

samma utsträckning. 

 

Principfasthet 
 
Stora skillnader karaktärerna emellan visar sig när man tittar närmare på deras 

principer. Både Rust och Marty har ganska tydliga principer och tydliga åsikter om 

vad som är rätt och fel, men den stora skillnaden är att Rust följer sina principer 

medan Marty inte gör det i samma utsträckning. Det viktiga för hegemonin är dock 

vad du visar utåt och hur omgivningen betraktar dig. Så länge ingen får reda på att 

Marty tummar på principerna är de hans roll som den hegemoniska mannen inte hotad 

förutsatt att reglerna för själva hegemon inte ändras 

 

Marty pratar till exempel ofta om hur viktigt det är att ha trygghet i sitt liv och en 

familj att luta sig tillbaka mot och även om han har det är han konstant otrogen och 

bryter således sina principer om att ha ett traditionellt familjeliv. Rust å sin sida 

ruckar inte på sina principer som motpol till samhällets konventioner. I och med att 

samhället inte heller förändras förblir han därmed en del av den underordnade 

maskuliniteten. 

 

Plot points 
 
Efter att ha kartlagt de plot points som är mest intressanta i True Detective blir det 

tydligt att dessa hör ihop mycket med hur den hegemoniska maskuliniteten utvecklas i 

serien. Plot points där Marty försöker använda sig utav våld för att få kontroll över 

situationen är väldigt starkt kopplade till att han i slutet inte tillhör den hegemoniska 

maskuliniteten för tittaren. Ett bra exempel på detta är när han tar stryptag på Maggie 

efter att ha fått berättat för sig att hon har varit otrogen med Rust. Då står han inte 

längre för de ideal han har försvarat verbalt tidigare i serien utan bryter mot sina 

principer vilket får honom att falla i den hegemoniska skalan. 
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En annan plot point som har stor betydelse för utvecklingen av den hegemoniska 

maskuliniteten i True Detective är när Marty går med på att hjälpa Rust att försöka 

hitta mördaren en andra gång. Alltså när de två bildar en grupp som tar sig an ett 

uppdrag en andra gång. Denna plot point leder till att Marty börjar respektera Rust 

mer och mer i och med att det visar sig att han faktiskt är något på spåren. Alltså är 

denna plot point essentiell för att Rust, för tittaren och Marty, tillhör den hegemoniska 

maskuliniteten i slutet av serien. 

9. Vidare forskning 
 

En sak som hade kunnat tillföras till denna kandidatuppsats är en analys av en 

kvinnlig karaktär från serien för att se hur de framställs kontra männen och hur 

männen speglas av de kvinnliga karaktärerna och vice versa. En fullständig analys av 

Maggie Hart (Martys fru) hade till exempel varit intressant för att se hur hennes del av 

förhållandet med Marty presenteras och hur hennes relation med Rust ser ut. 

Anledningen till att vi inte har gjort en sådan analys är att vårt fokus ligger på 

förhållandet maskuliniteter emellan och att vi inte hade kunnat motivera all plats i 

uppsatsen som en sådan analys skulle ta upp. 

 

Vad gäller vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att mer grundligt 

analysera protagonisternas utveckling i True Detective, inte bara genom det vi ser, 

utan också transcendensen. Mycket av det som är Rust Cohle ligger bortom det som 

kan kopplas till fysiska element och är snarare kopplat till filosofi och andlig kontakt. 

Det här är något som vi i princip aldrig ser hos hjälten i till exempel westernfilmer där 

huvudpersonen oftast bara besitter fysiska kvaliteter. 

 

Vi har fått fram en del av detta genom att betona betydelsen av intelligens hos Rust 

Cohle och vi har fått fram att Rust Cohles utläggningar om filosofi får honom att 

framstå som mer intellektuell är Marty Hart. Men det är slutledningsförmågan och 

Rusts analytiska egenskaper som gör honom smart. Så vad betyder då transcendensen 

för Rusts personlighet och uppfattning? 
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I den klassiska westernsagan är intelligens något som oftast tillskrivs antagonisten. 

Det är antagonisten som smider planer och protagonisten måste stoppa denna ondska 

genom sin handlingskraft, skicklighet och mod. Rust Cohle besitter både 

handlingskraft, skicklighet och mod men är även bländande intelligent. Han besitter 

alltså fler egenskaper än den klassiska hjälten men är ändå olycklig och lever i vad vi 

skulle kalla en miserabel tillvaro. 

 

Vidare hade det också varit intressant att inkludera ytterligare en tv-serie vars narrativ 

går att analysera med hjälp av Will Wrigths the professional plot för att sedan jämföra 

resultat med det resultat vi har fått ut från True Detective. Detta för att se hur den 

eventuella utvecklingen i historier med den manliga hjälten har utvecklats från det att 

Will Wright studerade westernfilmer. I resultatet har vi tydligt staplat upp både 

skillnader i narrativet men också likheter. Det hade varit intressant att inkludera 

narrativ från andra liknande serier för att få ett svar som eventuellt kan peka på en 

utveckling i narrativ som helhet. Inte bara hur narrativet ser ut i tv-serien True 

Detective kontra hur det ser ut i klassiska westernfilmer. Tyvärr hade detta blivit ett 

för mycket arbete och framförallt för mycket text för en kandidatuppsats. 

 

Det hade också varit ett intressant tillägg i analysen att lägga till ett kapitel om 

antagonisten. Problemet i just True Detective är att tittaren inte får se antagonisten 

förrän precis i slutet vilket gör det svårt att analysera just den karaktären. Men det 

finns några intressanta aspekter och tendenser hos antagonisten som vi också ser hos 

protagonisterna. Dessa aspekter är också de karaktärsdrag som skiljer protagonisterna 

åt och är således en ganska central aspekt i hela serien. 

 

Först och främst har vi familjesituationen som liksom för protagonisterna också är en 

viktig parameter i utvecklingen av Errol Childress som karaktär. Även om vi inte vet 

speciellt mycket vet vi om att Childress har en otroligt komplicerad familjebakgrund, 

vilket verkar bidra mycket till att han är som han är. Vidare har Childress också ett 

otroligt smutsigt hem där det ligger skräp i stort sett överallt. Detta är en tydlig 

symbol för att det även är rörigt och trasigt i hans huvud med tanke på att hemmet, i 

symboliskt syfte, fungerar som en förlängning av honom. 
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Det hade varit intressant att inkludera en analys om detta i denna kandidatuppsats men 

med tanke på att det inte finns tillräckligt mycket information om antagonisterna plus 

att det inte har varit en essentiell del av vår uppsats har vi inte inkluderat detta. Men 

det hade varit en intressant aspekt i kandidatuppsats. 
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