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Förord 

 

Under hösten 2006 inleddes en ny säsong av dokusåpan FC Z och eftersom jag redan följt den 

första säsongen så bestämde jag mig för att även följa den andra. Samtidigt hade jag vid sidan 

om FC Z följt en annan teveserie jag fått låna av min språklärare för japanska, Shinsuke 

Tadokoro. Seriens namn var Densha Otoko och hade tydligen haft stor framgång i Japan. 

Efter att ha tittat på ett antal delar av både FC Z och Densha Otoko, slog mig att det fanns en 

viss likhet mellan serierna. Båda serierna valde att representera en grupp outsiders som i detta 

fall var nördar och framställe dem som komiska individer. Trots det blev slutresultatet ändå 

positivt där nördarna vann respekt hos både personerna runtom dem och tevetittarna. Jag 

började då intressera mig för detta fenomen och vilka underliggande faktorer som avgjorde att 

det blev positivt och inte något exploaterat. Jag vill tacka min japanska lärare Shinsuke 

Tadokoro för råd och information om den japanska serien Densha Otoko och dess subkultur. 

Jag vill även tacka min handledare Michael Godhe som givit mig många insiktsfulla råd och 

tips på hur jag kunnat föra min studie vidare.  

 

 

Norrköping, maj 2007 

Ken Banh
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1.1 Inledning 

Dokusåpor och teve-serier med fokus på tävling och träning är inget nytt koncept. Sitter man 

framför teven under kvällstid är det ingen ovanlighet att man stöter på teveprogram i denna 

form. Fokus brukar generellt sett läggas på hur deltagare kämpar för att nå en professionell 

elitnivå, exempelvis boxningsdokusåpan The Contender eller dansdokusåpor såsom So you 

think you can dance. Samtidigt finns det en motsats till denna form av dokusåpor som istället 

fokuserar på överviktiga människor som genom experters rådgivning inom kost och träning 

ska förbättra sin hälsa och bli friskare, exempelvis The Biggest Loser, Du är vad du äter och 

Tjockholmen. Ursprunget till dokusåpan sträcker sig tillbaks redan till 1970-talet med såpan 

An American Family som porträtterade livet hos typisk amerikansk kärnfamilj. 

 

Dokusåpor har generellt sett eftersträvat realistisk miljö men det finns även andra mer 

extrema metoder för att locka tittarnas intressen vilket man kan se i utvecklingen allt ifrån 

Expedition Robinsson till Beauty and the Geek. Deltagarna i det sistnämnda valdes för att de 

ansågs vara ”nördar” och parades ihop med lika många vackra kvinnor för att se vilka som 

höll sig kvar längst i tävlingen. 2  Hösten 2004 introducerades ett nytt koncept inom 

dokusåpagenren som både form- och innehållsmässigt bröt mot de tidigare ramarna för 

dokusåpor. Programmet hade premiär i Danmark som FC Zulu, en dokusåpa där fokus låg på 

att 15 nördar under en säsong skulle tränas för att sedan möta ett professionellt fotbollslag. 

Året därpå startades en svensk motsvarighet av FC Zulu som döptes till FC Z där 

fotbollsprofilen Glenn Hysén tränar ett lag med 15 nördar för att sedan möta allsvenska 

topplaget Djurgårdens IF. 3  Programmets koncept var att hitta deltagare som varken var 

atletiska eller fysiskt aktiva och gärna med speciella intressen för att sedan sätta dem i en helt 

främmande miljö, fotbollsplanen. Programmet blev en succé och hyllades av kritiker för sitt 

nyskapande koncept och lättsamma stämning.  

 

Samma år så hade även den japanska serien Densha Otoko premiär i japanskt teve. Serien 

handlade om den 23-årig kontorsarbetaren Tsuyoshi Yamada, som utanför arbetslivet var en 

så kallad ”otaku”, det vill säga, den japanska termen som har samma innebörd som nörd. 4 

                                                 
2 ”Nörd (eng – nerd), en person som är fixerad vid en enda sak, ofta teknik eller naturvetenskap. Ex. datanörd”, 
www.wikipedia.se sökord: Nörd (2006-11-15) 
3 Wistbacka, Anders, FC Z (Nordisk film 2005), sändes på ZTV 
4 ”Otaku är en japansk pejorativ term för en geek, oftast en som är närmast besatt av japansk populärkultur” 
www.wikipedia.se sökord: Otaku (2007-03-28) 
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Begreppet otaku hade vid här tiden negativ klang och denna subkultur hörde till de lägre i det 

japanska samhället. Under en tågresa hem lägger Yamada märke till en vacker kvinna men 

inser snabbt att hon är på en helt annan nivå i samhället. Efter ett par incidenter lyckas han få 

kontakt med henne, men Yamada har aldrig tidigare haft ett socialt umgänge med någon 

kvinna och vänder då sig till Internetbaserat forum för hjälp och råd. Efter många om och men 

lyckas han till slut vinna hennes hjärta.  

 

Serien blev en tittarsuccé i Japan och uppmärksammades i övriga delar av Asien samt även i 

västvärlden tack vare exponering genom Internet. Subkulturen otaku som tidigare varit en 

term som kunde uppfattas stötande blev helt plötsligt romantiserat. Det japanska samhället 

började uppmärksamma denna subkultur och se den ur en ny vinkel och med respekt. Från att 

tidigare ansetts vara nördar med märkliga intressen blev plötsligt otaku intressanta och 

hamnade i rampljuset.  

 

Berättelsen om hur en underdog överträffar sina egna begränsningar och därefter vinner 

publikens hjärta är ett relativt nytt fenomen inom dokusåpagenren men väletablerat främst 

inom filmvärlden som bland annat sportfilmerna The Mighty Ducks
5 och The Replacements6. 

Vad som är intressant för denna studie är hur bägge serierna använder sig av dessa verktyg för 

att visa en förvandling av en grupp förlorare till ett enhetligt lag av vinnare. Det är ett 

fenomen där fokus ligger på att individer mot alla odds uppnår sina mål och vinner respekt 

genom sina prestationer. Det som är intressant är de dramaturgiska grepp som FC Z och 

Densha Otoko använder sig av i sin berättarform. 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen kommer att inleda med ett teoretiskt avsnitt som sedan lägger grund för den 

kommande analysen. Den teoretiska utgångspunkten kommer främst att kretsa kring 

begreppen remediering, freakshow och maskulinitet. Teorin kommer att fungera som en 

utgångspunkt så att läsaren ska få en större förståelse av den metod som används för analysen. 

Därefter kommer material för FC Z och Densha Otoko att redovisas för att läsaren ska få en 

helhetsbild av innehållet i serierna. Därefter kommer en djupanalys av FC Z och Densha 

Otoko som utgår från de tre tidigare nämnda begreppen. Analysen kommer att struktureras 

                                                 
5 Herek, Stephen, The Mighty Ducks (1992) 
6 Deutch, Howard, The Replacements (2000) 
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upp där varje begrepp diskuteras och utifrån det ska läsaren kunna bilda en uppfattning om 

resultatet i min studie. Slutligen kommer serierna att ställas emot varandra för en diskussion 

kring likheter men även skillnader samt allmänna funderingar och spekulationer kring ämnet.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att titta på fenomenet kring porträttering av nördar ur ett 

remedieringsperspektiv. Detta för att se hur tv-mediet idag använder sig av olika verktyg för 

att få oss att beröras av dokusåpor och serier som FC Z och Densha Otoko. Jag tycker att detta 

är ett intressant ämne eftersom programmen i många fall kan upplevas som en ”freakshow”. 

Tittarna får betrakta serierna utifrån ett underdog-koncept där ett antal individer mot alla odds 

övervinner hinder och når sina mål. Mot alla odds övervinner individerna sina egna 

begränsningar och vinner publikens hjärta. Dessutom så handlar fenomenet i bägge serierna 

om en form av fostrande av manlighet eftersom personerna ska tränas för att bli bättre. Detta i 

sin tur leder till frågan hur serierna väljer att framställa manlighet som ett ultimat slutprov för 

dessa personer. 

 

De frågeställningar jag kommer att undersöka är; 

• Hur presenteras ”nördar” i serierna? 

• Hur kan detta koncept ses ur ett remedieringsperspektiv? 

• Hur presenteras manlighetsperspektiven? 

 

1.4 Metod och material 

För att genomföra min studie har jag valt att fokusera på två program, helt oberoende av 

varandra som slagit igenom under 2005 med likartade effekter. Dokusåpan FC Z är det 

svenska originalet som senare gav upphov till HC Z och FC Z säsong två. Varför jag valt att 

använda mig av säsong 2 som mitt studiematerial beror på att den är den mest aktuella och i 

princip praktiskt taget identisk med säsong 1. Den enda skillnaden är det lag FC Z får möta i 

sin slutkamp. I den första säsongen så är det laget Djurgårdens IF, ett svenskt lag i 

fotbollsligan Allsvenskan som redan har många fans, vilket gör att det inte bidrar till samma 

känsla av gemenskap både hos deltagare och publik. Därför har jag valt att fokusera mig på att 

använda den andra säsongen där ärkerivalerna inte är ett etablerat svenskt lag utan deras 

motsvarighet från Danmark. Jag kommer att granska FC Z säsong 2 från första delen till den 
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sista för att kunna följa processen med upplägget. Varför dokusåpa är så intressant för just FC 

Zs studie är att det är en berättarform som ger utrymme till ett skapande av fankultur och 

aktivt intresse hos publik.  

 

Samtidigt så har jag valt att titta på en fiktiv tv-serie som uppmärksammades i Asien under 

samma år, Densha Otoko. Till skillnad från FC Z så är Densha Otoko ingen dokusåpa utan en 

fiktiv tv-serie men behandlar i grund och botten samma fenomen. Motiveringen till att jag valt 

en serie som visades på andra sidan jordklotet är för att jag vill belysa det faktum att bägge 

serierna uppstod helt oberoende av varandra, men hade ändå liknande fokus och fick likartade 

effekter. I Densha Otoko är det istället en kultur som gett upphov till en serie och även ett sätt 

att gestalta nya medier såsom webb inom ett traditionellt format som teve.  

 

Eftersom jag har tillgång till ett komplett material av både FC Z säsong 2 och Densha Otoko, 

så kommer jag att använda mig av samtliga avsnitt i min studie. Jag kommer då att arbeta 

tematiskt efter teorin och sedan strukturera upp analysen efter både frågeställningar och den 

teoretiska bakgrunden för studien. 

 

Begreppet ”nörd” används i talspråkssammanhang för att klassificera en individ som anses 

besitta hög intelligens och är välinsatt inom en hobby, men har svårt att socialisera sig med 

andra människor som inte delar intresse eller intelligens. Den elektroniska encyklopedin 

Wikipedia7 definierar begreppet nörd som en individ med en besatthet av ett visst specifikt 

ämne. Eftersom syftet med denna uppsats är att klassificera individer efter deras intressen, 

kommer jag inte att använda begreppet nördar som ett negativt ord för dessa individer utan 

enbart för förståelsen av de representerade parterna i serierna. 

 

För att sedan förstå bakgrunden samt det kontroversiella och känsliga ämnet freakshow, har 

jag valt att använda mig av Rogbert Bogdans studie om freakshow och hur så kallade freaks 

framställs för nöje och ekonomisk vinning. För att sedan förstå varför vi som tittare trots 

självuppsatta moraliska regler ändå inte kan undgå att titta, har jag valt att använda mig av 

Anna Östs studie om dokumentärer som remedierad freakshow. Dock så kommer ämnet 

                                                 
7 Otaku och nörd-begreppen har fått alltmer exponering tack vare Internet och därmed är det nödvändigt att 
använda sig av en källa som överrensstämmer med de samtida definitionerna. Frågan vare sig Wikipedia ska 
klassas som en legitim källa är ej relevant för i denna uppsats. Begreppen som definieras i Wikipedia är i själva 
verket baserade på en samtid syn på ett fenomen och därmed relevant för uppsatsen eftersom det återspeglar 
samtiden. 



 

5 
 

freakshow inte att användas som en teoretisk utgångspunkt utan kommer endast att fylla 

funktionen som ett bollplank och ett verktyg för att förstå likheterna men även skillnaderna. 

 

För att sedan få en djupare förståelse av skapandet av manlighetsideal, något som 

framkommer tydligt i dessa två serier, har jag valt mig att använde Ulf Mellströms bok Män 

och deras maskiner.  

 

Därefter kommer analysen att struktureras upp efter subkategorier som grundar sig på den 

teori som används för denna studie. Först och främst inleds analysen med en kort beskrivning 

av handlingen för att sedan undersöka ur ett remedieringsperspektiv. Därefter undersöks 

serierna utifrån ett outsider-perspektiv och slutligen betraktar jag hur både FC Z och Densha 

Otoko framställer maskuliseringsprocessen och berättelsen om unga pojkar som växer upp till 

män. Denna form av berättarform definieras som ett intresse mot ”huvudpersonens andliga 

växt, hans utveckling mot insikt, behärskning och mognad” och har därmed ofta 

självbiografiska drag.8 

 

1.4.1 FC Z9 

FC Z är en dokusåpa som hade premiär under hösten 2005 på tevekanalen ZTV med ett 

koncept som bröt mot de tidigare normerna inom dokusåpor. Det handlade inte längre om 

olika människor som flyttade in i samma bostad och filmades dygnet runt, intriger eller att 

rösta ut deltagare. Det fanns inget pris där vinnaren kammar hem ofantliga summor pengar 

utan programmets fokus låg istället på att 15 deltagare med olika bakgrund och intressen 

tillsammans skulle kämpa mot ett gemensamt mål, äran och prestigen att få delta i något stort 

som att tillsammans träna fotboll under ett par månaders tid och sedan möta ett svensk topplag, 

Djurgården IF. Det enda kravet som finns på deltagarna är att deras intressen ska vara utav det 

ordinära och att de gärna identifierar sig själva som nördar. På vägen dit får deltagarna möta 

en massa olika lag som ska introducera dem till fotbollens värld. Dessutom så fanns det inget 

krav att deltagarna skulle flytta in i samma lägenhet eller att någon skulle röstas ut varje vecka 

då det enda som visades var att deltagarna deltog i träningar och andra aktiviteter.  

 

                                                 
8 Hallberg, Peter, Litterär teori och stilistik (Stockholm, 1987), s.27 
9Wistbacka, Anders,  FC Z säsong 2 (Nordisk Film, 2006-2007) sändes på TV6 
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Därmed ligger inte fokus på att exploatera deltagarnas integritet genom att visa dem i 

kompromissande situationer som intriger eller rivalitet, utan på medlemmarna och hur de 

tillsammans stärker känslan av samhörighet och lagkänsla. Tillsammans fick deltagarna prova 

på alla möjliga aktiviteter för att stärka deras sammanhållning, fysik och viljestyrka, bland 

annat inom många aktiviteter som tittarna själva säkert aldrig har eller ens övervägt att prova 

på som exempelvis gå på glödande kol och hoppa fallskärm. Under säsong två så har även 

deltagarna blivit medvetna och tränade för att bemöta ett nytt mål, deras danska ärkerival FC 

Zulu. FC Zulu är den danska varianten av konceptet som till skillnad från FC Z startades ett år 

tidigare, något som satte psykisk press på deltagarna i FC Z. Redan i mitten av första 

säsongen möttes dessa två lag i en vänskapsmatch och FC Z blev totalt utklassade av FC Zulu, 

minnen som fortfarande sitter kvar i huvudet hos många av deltagarna i säsong två.  

 

Efter flera månaders av träning möttes FC Z och FC Zulu i en avgörande match på Stockholm 

Stadion inför publik. Slutresultaten efter den långa kampen från första delen och sista 

matchen belönades med en seger till FC Z med 3-0. Det slutgiltiga målet var nu nått och laget 

hade äntligen tagit revansch från fjolårets förnedrande förlust. 

 

1.4.2 Densha Otoko10 

Densha Otoko är en teveserie som utspelar sig i samtidens Tokyo, Japan, där handlingen är 

fokuserad kring karaktären Tsuyoshi Yamada. Yamada är en 23-årig kontorsarbetare på dagen, 

en inbiten manganörd utanför arbetet. 11 Han har tidigare aldrig haft någon social kontakt med 

kvinnor och spenderar större delen av sin fritid på att sitta framför datorn och chatta på det 

japanska forumet Aladdin Channel. Hans resterande fritid består av att titta på mangaserier 

eller spendera sin tid på Akihabara, ett kvarter i Japan som enbart fokuserar på att sälja dator-, 

manga- och tv-spelrelaterade produkter. Ursprungsidén till serien kommer från en roman med 

samma namn som i sin tur hämtade mycket av sitt material från det japanska forumet 2chan 

på Internet.12 

 

                                                 
10 Takeuchi, Hideki, Densha Otoko (Fuji Television Network, 2005) sändes på Fuji TV 
11 ”Manga, japanska tecknade serier efter den japanska termen för serier.” www.wikipedia.se sökord: Manga 
(2006-11-29) 
12 Japanskt forum, varav Densha Otoko klassas som ett 2ch-fenomen, www.wikipedia.se sökord: 2channel 
(2007-05-06) 
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Under en tågresa hem lägger Yamada märke till en vacker kvinnlig kontorist som han genast 

blir attraherad av, men inser genast att hon befinner sig på en helt annan nivå i samhället. 

Senare under samma tågresa, blir denna kvinna ofredad av en äldre berusad man och Yamada 

samlar sitt mod och säger till mannen att sluta. Detta slutar med en våldsam konflikt och 

Yamada, som är varken är muskulös eller atletiskt, hamnar på golvet med en blodig näsa. På 

polisstationen frågar dock den kvinnlige kontoristen Saori Aoyama om hans adress så hon kan 

skicka en present som tack för att han vågade stå upp för henne. Efter ett par dagar anländer 

en present till Yamada i form av två tekoppar av det dyra märket Hermes och Yamada 

bestämmer sig för att göra ett försök att kontakta henne. Men eftersom han aldrig tidigare 

bjudit ut en kvinna, skapar han en tråd på avdelningen för singlar på forumet Aladdin Channel. 

Tråden uppmärksammas av andra forum-medlemmar och Yamada börjar få tips och förslag 

från dessa individer som till slut leder till att han vinner hennes hjärta. Bland annat går han 

igenom många prövningar som exempelvis inre konflikter när han försöker att komma 

underfund med sig själv som person och de olika klasskillnaderna mellan honom och Saori. 

Eftersom han skäms över sina intressen så väljer han att först undangömma alla tecken på sin 

hobby genom förändring av kläder och frisyr, mycket genom de tips och råd han fått från 

forumet. Detta skapar inte bara en konflikt i hans levnadssätt, men även en inre konflikt där 

han tampas med hans egen syn på sig själv som person. Saori får reda på att Yamada ljugit för 

henne om hela hans karaktär och personlighet vilket leder till en konflikt hos Yamada som 

resulterar i att han gör ett försök att förneka hela sin otaku-personlighet. Det han inte vet om 

är att Saoris reaktion inte var på grund av hans speciella och ovanliga hobby, men utan det 

faktum att han undanhöll sitt riktiga jag för henne och enbart visade en artificiellt konstruerad 

personlighet som inte var hans egen. 

 

Så småningom kommer Yamada till insikt om detta och bestämmer sig för att visa upp sig för 

Saori i hans rätta element, en otaku, genom att bjuda hem Saori till hans rum som genomsyras 

av otaku-kultur och därifrån vissa sitt rätta jag. Yamada får sig en viktig lärdom att ärlighet 

och mod genom att våga visa sitt sanna jag inför Saori, som i sin tur sedan accepterar Yamada 

för den han är. 

 

Den bidragande faktorn till succén med Densha Otoko var att det ständigt fanns en myt om att 

den kan vara verklighetsbaserad. Händelserna och berättelsen för serien är hämtade från ett 

verkligt chattforum där en användare med namnet Densha på liknande sätt rådfrågade andra 

individer för att vinna en kvinnas hjärta. Alla händelser och upplevelser denna Densha 
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upplevde samlades och skrevs ihop till en novell av ett publiceringsförlag och startade 

grunden för vad som senare kom att bli teveserien Densha Otoko. Dock så går det inte att 

bevisa att denne Densha faktiskt upplevt allt han beskrev eftersom det inte finns någon annan 

i hans närhet som kunde bekräfta det. Det enda material som fanns var de meddelanden han 

lade ut på chattforumet. Ur en kritisk synvinkel så kan berättelsen nästan verka för sagolik 

och inte verklighetsförankrad. Detta kan bland annat ha varit den bidragande faktor till dess 

framgång för att publiken lockades av en mystik i en historia som nästan korsar gränsen 

mellan vad som är verklighet och vad som är fiktion.  

 

1.5 Teoretiska perspektiv 

Mina teoretiska perspektiv kommer främst att grunda sig på Robert Bogdans studier om kring 

freakshow samt Jay David Bolter och Richard Grusins koncept om remediering i Remediation 

– Understanding New Media. För att sedan förstå vilka medel serierna använder sig av för att 

skapa en verklighetsförankring, har jag valt att läsa in mig på Jon Doveys teorier som 

framkommer i hans bok Freakshow – First person media & Factual Television. Därefter 

använder jag mig av Ulf Mellströms Män och deras maskiner för att få en bredare förståelse 

över diskussionen kring vad som anses manligt och fånga den manlighetsdiskussion som 

serierna kretsar kring samt väljer att förhålla sig till. För att sedan få en bakgrund till vilka 

verktyg medier använder sig av för att attrahera publikens intresse, har jag använt mig av Jan 

Holmbergs artikel från tidskriften Filmhäftet som tar upp relationen mellan film och dataspel 

och hur dessa två medier återskapar varandra för att eftersträva en delaktighet och närvaro hos 

publiken.  

 

1.5.1 Remediering 

Remediering är ett begrepp och en metod för att kartlägga nya mediers uppkomst. Principen 

bakom remediering är att nya medier aldrig uppstår helt fristående från andra medier, utan att 

det alltid finns en koppling mellan det nya och det gamla. Medier eftersträvar att bli 

transparenta för publiken, dock inte till den nivån att tittaren helt och hållet glömmer bort 

mediets existens. Filmen använder ofta sig av datoranimerad grafik för att förstärka 

upplevelsen och mediet är i detta fall beroende av publikens fascination för hur 

verklighetstroget det är. Om mediet hade varit helt transparent så att det inte gick att se 

skillnad på fiktion och verklighet, upphör dess kraft att imponera och uppmärksamma. Detta 



 

9 
 

beskrivs som remedieringens dubbla logik av Bolter och Grusin, ett fenomen som innebär att 

medier eftersträvar att bli transparenta för publiken samtidigt som de utmärker sin egen 

existens.13  

 

Två huvudprinciper som ligger som grund för begreppet remediering är immedialitet och 

hypermedialitet, två tankar som strävar efter olika principer men som ändå påverkar och 

influerar varandra. Gemensamt för båda principerna är att de strävar efter en transparens som 

gör att tittaren inte avfärdar den ena eller andra som en mindre legitim gestaltning av 

verkligheten.14  

 

Immedialitet är en term som används för att definiera den princip när mediet eftersträvar att 

bli transparent. Tanken är att mediet ska osynliggöras så att åskådaren inte längre är medveten 

om dess existens. Denna effekt eftersträvas inom bland annat filmvärlden, där handlingar, 

karaktärer och scenarier presenteras på ett verklighetstroget sätt för att tittaren ska ryckas med 

i handlingen. Dock innebär detta inte att tittaren blir omedveten om gränsen mellan mediet 

och verklighet, men i och med att fokus inte längre ligger på definitionen av vad som tillhör 

fiktionen eller vad som tillhör verkligheten, så kommer tittare att bemöta och ta emot innehåll 

på ett helt annat sätt.15 

 

I kontrast till immedialitet finns begreppet hypermedialitet som istället framhäver sin egen 

existens. Principen är att flera traditionella medier tillsammans skapar ett nytt format som 

blandar olika beståndsdelar från bild, ljud, text, film och animering. Detta kan exempelvis 

vara teveprogram som ständigt visar en massa fönster med text eller när man använder en 

dator. I många fall så påminns publiken om att det finns en distans mellan användaren och 

mediet men det finns även en del av hypermedialitet som strävar efter en transparens, men 

ändå inte. Denna princip kan man främst se inom nyhetssammanhang, främst nyhetsinslag 

som berör tittaren, exempelvis reportage om dramatiska eller tragiska händelser. Trots att det 

man ser är en blandning av ett flertal mediala beståndsdelar som ljud, bild och text, avfärdas 

det inte som mindre legitimt eller distanserat. Fokus hos tittaren ligger inte på vilka medier 

                                                 
13 Bolter, Jay David, Grusin, Richard, Remediation – Understanding new media (Cambridge, 2000)  s. 158 
14 Ibid. s. 3-15 
15 Ibid. s. 23-24 



 

10 
 

som berättar och informerar, utan tittaren ser helheten av det hypermediala mediet som en 

avbild av verkligheten.16  

 

Varför jag valt att använda mig av dessa två principer inom remediering är för att undersöka 

hur mediet i detta fall genom en dokusåpa och en teveserie använder sig av båda principerna 

för att påverka tittaren på ett emotionellt plan. Genom en kombination mellan dessa två 

principer skapar serierna en relation av närvaro och distansering. Begreppen kommer inte att 

användas som ett verktyg utan det är mer principen bakom dem som är det väsentliga för 

denna uppsats – de fungerar mer som metaforer än begrepp. Mediet förhåller sig till publik 

genom att ibland beröra men ibland även distansera sig genom att påminna tittare att man 

faktiskt inte är närvarande. 

 

1.5.2 Immersivitet 

Men enbart immedialitet och hypermedialitet räcker inte som verktyg för att beröra 

tevetittaren eftersom dessa två endast är två principer som skapar ett samband mellan mediet 

och åskådaren. Det krävs att det som sägs och hur det sägs framgår på ett sätt så att tittaren 

väljer att ta åt sig det istället för att helt och hållet avfärda det som fiktivt och distanserat. För 

att undersöka detta fenomen har Jan Holmberg valt att titta på relationen mellan dataspel och 

dataspelsbaserade spelfilmer. Det Holmberg pekar på i sin text är att det finns ett samband 

mellan dessa två medier. Bägge försöker att återskapa varandra så att tittaren ska känna igen 

mediet och därmed kunna ta del av det på ett annat sätt än om det bara varit enbart dataspel 

eller spelfilm. Holmberg ger exemplet på när mjukvaruföretaget Microsoft under 2000 

lanserade en virtuell tågsimulator under namnet Train Simulator, som marknadsfördes på ett 

sätt som syftade på en virtuell immersivitet som inte fanns tidigare inom den genren. Genom 

simulatorn kunde användaren åtaga rollen som antingen lokförare och styra tåget eller luta sig 

tillbaka som rollen av en passerare och njuta av miljöerna. Vad detta gör enligt Holmberg är 

att återskapa ett relativt gammalt fenomen inom filmgenren kallat ”phantom rides” där 

kameran fästes på ett höghastighetsfordon som bland annat tåg. Publiken fick då delta i 

åkturen genom kameran som öga. Även scener som när tåget anländer till stationer ger 

intrycket av att bildsnitten är inspirerade av bröderna Lumières välkända Tåget anländer till 

                                                 
16 Ibid. s. 31-41 
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stationen, som var den första filmade sekvensen som producerades och visades inför publik 

för mer än hundra år sedan.17 

 

Holmberg pekar på andra exempel som filmerna Mortal Kombat och Resident Evil som 

ursprungligen är producerade som dataspel men efter stora framgångar inom tv-spelsvärlden 

blivit filmatiserade. För att inte framstå som alltför främmande för de målgrupper som upplevt 

bägge av titlarna som spel, så finns många element kvar i filmerna som bland annat särskilda 

kameravinklar och upplägg. Detta gör att somliga i publiken har lättare att ta till sig dessa 

filmer jämfört med andra, eftersom det är ett format som känns igen. Precis som att det finns 

spelbaserade filmer så finns även filmbaserade spel där det istället är ombytta roller. Dessa 

filmbaserade spel hämtar då i detta fall sitt koncept och upplägg från filmens värld för att det 

inte ska framstå som alltför främmande för publik som upplevt originalet som film. Två 

exempel på ett sådant fenomen är Spider-Man och X-Men, som ursprungligen är tecknade 

serier men tack vara en lyckad filmatisering utkom även ett antal dataspel baserade på 

titlarna.18 Det som är användbart med Holmgrens studie för denna uppsats är att den visar att 

det ofta finns en relation mellan två medier för att underlätta för publiken att ta till sig. Genom 

att använda sig av format som redan är välbekanta för publiken kan film och teveproducenter 

introducera publiken till ett annat. 

 

1.5.3 Verklighetsteve 

För att en teveserie ska kännas relevant och kunna påverka på ett helt annat plan än en helt 

fiktiv berättelse, krävs det att det finns en verklighetsförankring som tittaren på något sätt kan 

relatera till. Författaren Jon Dovey talar i sin bok Freakshow – First person media & Factual 

Television om hur det nya medieformatet tillåter tittaren att följa direktsändningar av 

incidenter och dokusåpor och därmed uppleva en känsla av att vara delaktig. Genom att 

beskåda innehållet genom en ofixerad kamera, tillåter programmet tittaren att uppleva en 

illusion av att vara fysisk närvarande. Doveys fokus ligger främst på undersökning av 

verklighetsbaserade dokusåpor som exempelvis polisserier där de jagar förbrytare, eller 

sjukhusbaserade dokusåpor där man får följa en grupp kirurger och hur de tampas med akuta 

situationer.19 Det som utmärker verklighetsbaserade teveserier är att innehållet ofta filmas 

från en förstapersonsvinkel, något som bidrar till känslan av realism. Detta är ännu tydligare 

                                                 
17 Holmberg, Jan, Filmhäftet 30, nr.3, ”Film/Dataspel” (2002) s. 1-2 
18 Ibid. s. 4-6 
19 Dovey, Jon, Freakshow: First Person Media and Factual Television (London, 2002) s. 1-2 
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när innehållet filmas från en handkamera där man kan se att kameramannen aktivt interagerar 

med sin omgivning, något som i många fall påminner om ett nyhetsreportage med dramatiska 

element.20 Dovey påpekar bland annat att handhållna filmkameror skapar en känsla av realism 

och ett samband med en vardaglig verklighet, något som tittarna kan relatera till på en helt 

annan nivå än exempelvis en iscensatt film med fasta kameravinklar och snygga klipp. 

Därmed får filmen en illusion av att vara mer verklighetsförankrad eftersom det inte finns så 

många andra element som påminner tittaren om att scenariot kan vara iscensatt.21 

 

Doveys studier fokuserar inte allmänt på dokusåpor utan på den berättarform i dokumentärer 

som man idag ofta kan hitta i dokusåpor, vilket gör hans studie relevant för detta ämne. Bland 

annat tittar Dovey på den effekt som den nya formen av dokumentärer använder sig, där 

tittare får följa exempelvis ett forskarteam på uppdrag. Till skillnad från den mer traditionella 

stilen av dokumentärer där tittaren vanligtvis fick betrakta bilder och scenarier följt av tal, så 

använder den nyare formen av dokumentärer en berättarform som på ett sätt påminner om en 

dagbok. Tittaren får följa personer i dokumentärer och hur de går tillväga för att göra sina 

studier, både när det går bra och när det ger bakslag.  

 

1.5.4 Manlighetsperspektiv 

Det går emellertid inte att förneka att bägge serierna på ett sätt försöker omforma deltagarna 

efter ett konstruerat manlighetsideal. Ulf Mellström hänvisar till studier av den franska 

teoretikern Michel Foucault, som i ett sammanhang definierar människans sexuella handlingar 

som naturliga. Foucault menar att det är hur människan själv väljer att förhålla sig till en 

könsbestämd handling som därmed gör det till en social konstruktion än en naturlig. Vad 

Mellström menar genom att hänvisa till Foucaults exempel är att han vill peka på att det som 

är manligt är kulturella konstruktioner beroende av sammanhang. Manlighetsidealet är inget 

konkret utan förändras beroende av dess samtid och är därmed inte bundet till den stereotypa 

bilden att mannen ska vara den fysisk starkare och mer dominant. Mellström påpekar detta 

genom att hänvisa till hur idealet såg ut på 1700-talet, då manlighetsidealet i det franska hovet 

lutade mer åt att skriva kärlekspoem, bära pudrade peruker och vara mer emotionell, något 

som i dagens samhälle skulle klassas mer som något kvinnligt.22  

 

                                                 
20 Ibid. s. 79-82 
21 Ibid. s. 55 
22 Mellström, Ulf, Män och deras maskiner (Falun, 1999) s. 13-14 
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Detta innebär att manlighetsidealet i ett sammanhang kan skilja sig avsevärt mot ett i ett annat 

sammanhang. Genom att betrakta vad som anses manligt inom exempelvis hantverk och 

verkstad, så kommer den fysiskt starka mannen att vara det dominerande idealet. I detta 

sammanhang konstrueras manlighet genom relationen till verktyg och mekanik. Förflyttar 

man sig sedan till ingenjörsyrket så är idealet inte längre densamma. Hjärnan och dess 

matematiska egenskaper betraktas då som en form av manlighet, eftersom det inte är längre 

den fysiska styrkan eller konsten av att arbeta med händerna det som avgör vad som är 

manligt. Snarare är det förmågan att beräkna inom matematiska sammanhang samt förmågan 

att vara innovativ. Ett tredje ideal som diskuteras är en relativ ny form av manlighet, som 

hade sin början när utvecklingen av informationssamhället tog fart, som Mellström definierar 

som ”datanörden”. Liksom i bondesamhället som representerades av bonden, den mekaniskt 

lagda ingenjören i industrisamhället, så är dataingenjören dess motsvarighet i dagens samtid 

med datortekniken. Denna form av manlighet är i praktiken ny men principiellt så är den inte 

helt olik den bild som finns inom hantverk och mekanikyrkena. Skillnaden är att fokus på vad 

som anses manligt är olika men förhållandet till deras verktyg är densamma. Hantverkaren 

förlitar sig på sina verktyg medan datanörden delar en liknande relation till teknik och 

datorer.23 Därmed innebär Mellströms benämning av datanörden att det i själva verket är en 

ny form av manlighet med rötter från tidigare former.  

 

1.6 Bakgrunden till begreppet freakshow 

Begreppet freak är ett laddat begrepp som för tankarna tillbaka till den tid i historien där 

freakshows var en helt ordinär underhållning. Det fanns en tid i historien då freakshow 

faktiskt var ett accepterat fenomen som lockade och sågs av många. Det finns inga exakta 

datum när freakshowen uppstod för första gången men det finns det studier som pekar långt 

tillbaka i tiden till den tidiga renässansen, där avvikande kroppar kunde ses på olika 

attraktioner för en summa pengar. Det var inte förrän 1730-talet som konceptet tog fart i USA 

när en nyhetstidning i staden Carolina publicerade en annons för en uppvisning av en kvinna 

med en längd på 122 cm med en kropp som påminde om en apas.24 Konceptet utvecklades 

och fortsatte in i 1800-talet där den utvecklades till att bli något mer än bara uppvisningen i 

sig. Uppvisning av avvikande kroppar handlade inte längre enbart om att visa upp personer 

för allmänheten utan hela den industri som cirkulerade kring den. Managers gjorde reklam 

                                                 
23 Ibid. s.23-42 
24 Bogdan, Robert, Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit (Chicago, 1988) s. 25 
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och affärer kring fenomenet och lockade besökare med säljorden ”För de nyfikna” 

och ”levande nyfikenheter”, något som lyckades väcka allmänhetens intresse då vetenskapen 

på den tiden inte kunde förklara varför dessa individer avvek från normen. 25  Själva 

nyfikenheten hos allmänheten och viljan att veta var något som industrin tog till vara på och 

därmed föddes attraktionen freakshow. 

 

Bogdan talar om freaks som en social konstruktion som beror väldigt mycket på vilken 

kontext personen i fråga sätts i. Det Bogdan menar är att ordet freaks inte används som ett 

begrepp för att kategorisera personer med avvikande attribut utan snarare är ett sätt att tänka 

och presentera dessa individer för allmänheten som inkomstdrivande attraktioner. 26  Det 

faktum att begreppet freaks är en social konstruktion är en viktig poäng i denna studie 

eftersom deltagarna i FC Z eller Densha Otoko inte på något sätt har några fysiska 

deformeringar eller avvikelser som den traditionella bilden av freaks. Det är snarare den 

sociala konstruktionen kring detta som är intressant då upplägget i sig är att presentera dessa 

individer och deras speciella intressen. Det är endast i kontexten freakshow som personliga 

avvikelser lyfts fram till en nivå där de uppmärksammas. Därför kommer begreppet freaks i 

denna studie inte på något sätt att laddas med negativa antydningar utan begreppet används 

endast för att poängtera hur personerna i dokusåpan och serien framställs. 

 

Eftersom termen freak enligt Bogdan i grund och botten är en social konstruktion, levde 

många av dessa individer ett relativt normalt liv utanför freakshowen. Exempelvis så ger 

Bogdan exemplet på de första siamesiska tvillingarna som visades i freakshow-sammanhang, 

Chang och Eng. Trots att tvillingarna sedan barndomen visade upp sig inom freakshowen, 

betraktades de med respekt och levde ett någorlunda ”normalt” liv med giftermål och barn. Ett 

annat exempel är mannen som föddes utan ben, Eli Bowen, som kom att gifta sig och bilda 

familj efter sin tid inom underhållningsbranschen. Det Bogdan poängterar dock är att deras liv 

troligtvis aldrig varit så ordinärt som en som aldrig deltagit i freakshow, eftersom det alltid 

kommer att finnas en koppling till freakshowen. Ändå är detta tillräckligt för att samhället 

runtom ska acceptera dessa individer så att de har möjlighet att leva ett liv där de kan bosätta 

sig, gifta sig, sedan bilda familj och bli ansedda som respekterade medborgare. I dessa fall så 

har fascination kring fenomenen övergått till att bli respekt för dessa individer.27 

                                                 
25 Ibid. s. 26-27 
26 Ibid. s. 2-3 
27 Ibid. s 200-203, 212-213 
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Anna Öst har tidigare tittat på fenomenet med hur tv-program idag använder sig av samma 

principer för freakshow idag som man gjorde förr, fast då i en mer samtida form som teve. I 

sin studie så tittade Öst på ett antal program och gjorde en kritisk undersökning av hur de 

framställer individer med avvikande utseende eller beteenden. Genom att använda sig av ett 

remedieringsperspektiv har Öst valt att fokusera på fenomenet kring det laddade begreppet 

freakshow. Sedan undersöker hon grunden till människans fascination kring dessa individer, 

speciellt bland de tittare som blir avskräckta av det som visas, men kan ändå inte sluta titta.28 

Genom att analysera ett antal dokumentärer om människor med avvikande kroppar och 

intressen, lyckas Öst poängtera en intressant aspekt av hur vi förhåller oss till denna 

remedierade form av freakshow.  

 

Även om bilder och historier om avvikande kroppar avskräcker många är det inte ovanligt att 

många har svårt att rent spontant byta kanal. Trots att bilder kan uppfattas som avstötande, så 

finns det ändå något som väcker intresse hos tittaren som bland annat frågor om varför 

individen i fråga ser ut eller beter sig som han/hon gör, något som motiverade Öst att göra sin 

studie. Det som bland annat poängteras i hennes studie är att folk idag troligtvis aldrig skulle 

gå på en freakshow på grund av de moraliska och etiska regler och känslor som finns, men 

den remedierade formen som dokumentär känns mer legitim då det bland annat finns en teve 

emellan som fungerar som filter. Utan att själva bli betraktade kan publiken genom en teve 

betrakta andra.29 

 

Konceptet bakom freakshow har funnits sedan renässansens tid. Även om målet och dess 

motiv påverkats av samtidens etiska förhållningssätt, så är dess upplägg och grundprincip 

densamma. Det som dock skiljer Östs studie gentemot min är att hon har valt att kartlägga och 

undersöka de metoder dokumentärer använder sig av som en remedierad form av freakshow-

konceptet, medan min fokus ligger att istället belysa hur FC Z och Densha Otoko med sitt 

upplägg inte håller tillbaks med personers och karaktärers avvikande intressen och fysik. 

Trots det så finns det något i upplägget som gör tittaren inte förfäras eller skrattar åt dem, utan 

istället berörs och skrattar med dem. Därmed är den relevant för studien då freakshowen 

                                                 
28 Öst, Anna, Den avvikande kroppen som publik attraktion, opublicerad magisteruppsats, Kultur, samhälle och 
mediegestaltning (Norrköping, 2006) s. 15-16 
29 Ibid. s. 27 
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remedierats till en form där den inte längre kopplas till den traditionella bilden av spektaklet 

utan en form som ur ett etiskt perspektiv känns mer legitim.  
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2.1 FC Z 

Något som skiljer upplägget i FC Z gentemot den traditionella bilden av dokusåpor är främst 

den primära stämningen och fokus i formatet. Till skillnad från andra format av dokusåpor så 

handlar FC Z inte om en form av utslagsturnering där den siste deltagaren vinner ett pris, 

något som är näst intill standard inom dokusåpagenren. Eftersom formatet och temat i FC Z är 

upplagt för gemensamma prestationer, läggs därmed ingen fokus på rikta formatet till en 

utslagstävling eftersom det inte är relevant för seriens tema och format. På grund av detta 

krävs det att serien riktar rollen av antagonister till utomstående istället för att det ska finnas 

en stämning av dramatik i FC Z. I den första säsongen representerades antagonisterna av det 

professionella fotbollslaget Djurgårdens IF. Inför säsong två har producenterna istället valt att 

lägga denna roll på ett fotbollslag som är mer i samma kaliber som FC Z. Redan i slutet av 

första säsongen fick deltagarna i FC Z möta deras danska motsvarighet i en internationell 

vänskapsmatch som slutade med en total utklassning. Därmed får tittaren redan i den första 

delen en tillbakablick till fjolårets säsong med påminnelser om den internationella matchen 

laget spelade mot FC Zulu. Syftet med säsong två sätts då tydligt både hos deltagarna och hos 

tittaren – att besegra och få revansch på den danska ärkerivalen. Till skillnad från fjolårets 

säsong när FC Z mötte Djurgårdens IF i slutmatchen, ger säsong två intrycket av att det är 

bättre odds då bägge lagen faktiskt haft samma förutsättningar. Till skillnad från bägge FC 

lagen så är Djurgårdens IF redan ett väletablerat lag med många erfarna fotbollsspelare. 

Därmed är det rent av otänkbart att ett nyligen sammansatt lag såsom FC Z överhuvudtaget 

har en chans att spela på samma nivå som Djurgården.  

 

Under seriens gång påminns spelarna om deras mål, något som därmed stärker 

lagsammanhållningen samt känslan av att representera sin nation i ett internationellt 

sportsammanhang. I ett sådant upplägg läggs fokus på att visa deltagarna som en helhet, som 

trots uppvisande av individuella egenskaper gör att ofta tittaren ser FC Z mer som ett enat lag 

än en skara individer med olika mål och personligheter. Detta moment framhävs genom att 

serien lägger fokus på att engagera deltagarna i olika övningar och moment som ska stärka 

gruppkänslan och samhörighet, samt involvera publiken i serien genom att visa deltagarnas 

utveckling.  

 

Det knep som används för att beröra publiken och göra dem delaktiga är att skapa en närhet så 

att FC Zs gruppkänsla blir tittarens egen. Från att till en början känt en distansering gentemot 
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dessa främmande individer blir de sakta men säkert alltmer familjära i tittarens ögon och snart 

ett välkommet ansikte på teverutan. 

 

2.2 Remediering 

Genom seriens gång påminns tittaren regelbundet om FC Zs gemensamma mål som är en 

vinst mot den danska motsvarigheten FC Zulu, som i den tidigare serien utklassade dem med 

hela 6-0. FC Zulu är grunden till vad som senare kom att starta trenden för denna genre av 

dokusåpor. FC Zulu hade tidigare även besegrat de europeiska motsvarigheterna30 och var 

därmed de regerande mästarna inom denna liga. FC Zulu framstår under säsongens gång som 

ett fantomlag, då publiken inte förrän de sista avsnitten får se en glimt av FC Zulu. Tidigare 

får tittaren betrakta hur deltagarna själva minns mötet mot deras danska ärkerivaler och hur 

deras ”förnedrande förlust” slutade. Vad serien gör med denna dramaturgiska effekt är att 

skapa en upptrappning om att FC Z står inför vad som till synes är ett ouppnåeligt mål. 

Genom att inte visa bilder på FC Zulu så får publiken inte heller bevittna deras nuvarande 

spelnivå och skicklighet, vilket gör att det ständigt finns en mytisk bild av laget. Den bild av 

FC Zulu som finns är den som är inplanterad hos FC Z och tittarna redan i säsong ett, ett lag 

som redan då besegrade FC Z med stor marginal. Upptrappningen inför final matchen i 

säsong två förstärks genom att ständigt intervjua spelarnas kommenterar och åsikter, främst 

efter förluster i träningsmatcher.  

 

Genom denna effekt av myten om FC Zulu som ett fantom-lag framstår dom som ett spöklikt 

lag till skillnad från Djurgårdens IF i säsong ett där det redan är självklart att det är ett bra lag 

eftersom dom spelar i en professionell fotbollsliga. Skillnaden är att eftersom Djurgården 

redan är ett väletablerat lag så är oddsen att FC Z skulle besegra dom ytterst minimala och 

tittarna är medvetna om det. Genom att ställa laget mot FC Zulu som dom en gång redan 

blivit besegrade av skapas en känsla av revansch hos deltagarna samt ett mål som till synes 

verkar svårt att uppnå, men inte omöjligt. Spänningen i serien bygger mycket på detta 

fenomen med ett revanschsuget lag som går upp mot dom ”bästa” inom samma nivå. Genom 

att inte visa några bilder av FC Zulu skapas denna effekt eftersom det då inte finns någon som 

kan analysera om FC Z nått det stadiet då de kan besegra FC Zulu. Serien skapar en 

                                                 
30 ”FC Nerds, programformat i reality-tv-genren, utvecklat av Nordisk Film.”, www.wikipedia.se sökord: FC 
Nerds (2006-12-07) 
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distinktion mellan dessa två lag där det ena framställs som underdog och det andra laget 

framställs som ultimata motståndare och ärkefiender.  

 

Exempel på detta är de moment där tittaren får följa de träningsmatcher FC Z spelar som 

består av både officiella fotbollslag och sammanplockade lag, såsom Hammarbys flicklag 91 

till mindre seriösa lag som Artister för livet och Aftonbladets laguppställning. Många av 

matcherna slutar framför allt i början med förluster, något som i sin tur bidrar till känslan av 

att FC Z står inför en tuff och lång kamp om de överhuvudtaget ska ha en chans att besegra 

FC Zulu. När deltagarna intervjuas efter matcherna får publiken oftast se hur frustrerande de 

upplever förlusterna, främst hos målvakten Daniel som efter många matcher av förluster och 

insläppta mål upplever starkt nedsatt självförtroende och ser revanschmatchen mot FC Zulu 

som ett ouppnåeligt mål. Den dramaturgiska effekt som används för att framställa detta finner 

man ofta inom amerikanska sportfilmer. Inledningsvis är majoriteten av de lag som framställs 

inom filmen en grupp individer med olika egenskaper och brister. De har även olika 

synpunkter och mål och det är upp till en individ, en tränare som ska finna alla brister och 

likheter hos individerna så att de tillsammans kan komplettera varandra, något man kan bland 

annat se inom de tidigare nämnda The Mighty Ducks. 

 

Resultatet av denna form av upplägg är att FC Z remedierar ett fenomen som redan är ett 

välbekant format. Berättarstilen som används i dokusåpagenren med en distansering av 

individer för att sedan skifta till ett personligt plan finns i praktiskt taget alla former av 

dokusåpor. Formatet som redan är självklart för tevepubliken kräver ingen en djupare 

definition eller reflektion för att publiken ska förstå vad upplägget går ut på. Detta kan 

därmed relateras till remederingens dubbla logik då serien på ett sätt skapar en distans mellan 

tevetittaren och FC Z för att sedan skifta över och minska distansen så att den istället skapar 

en närhet. Principerna för remedieringens två begrepp immedialt och hypermedialt 

genomsyrar FC Z, dock inte som konkreta verktyg utan som riktlinjer för hur serien 

framställer fenomen och förhållanden gentemot deltagarna. 

 

Relationen mellan distansering och närhet fungerar i princip på ett sätt som gör att vi som 

publik kan betrakta dessa individer ur ett perspektiv där vi inte känner direkta relationer eller 

anknytningar till deltagarna. När perspektivet sedan skiftar till att bli mer personligt bildas 

istället en länk mellan deltagare och publik. Publiken kan då identifiera sig med personen i 
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bild och inse att det faktiskt precis som en själv så är dessa ”nördar” helt vanliga människor 

med känslor och drömmar.  

 

Slutmatchen spelades i Stockholms Stadion där biljetter såldes för att fans och supportrar som 

kommit för att se laget representera Sverige mot FC Zulu, som representerar Danmark. Till 

skillnad från de tidigare avsnitten har den dramaturgiska känslan i slutmatchen höjts till att bli 

något mer än en serie som representerar nördar. Detta märks bland annat på hur programmet 

använder sig av kameravinklar som i de tidigare avsnitten varit väldigt ordinära filmat på 

markhöjd. Slutmatchen är däremot filmad från en högre höjd, med fästpunkt i mitten av 

långsidan av plan, något som i sin tur påminner starkt om exempelvis professionella 

fotbollsmatcher. För en som inte tidigare sett fotbollsmatcher så kan detta framstå som 

ofamiljärt men för den vane tevepubliken så är det svårt att inte känna igen sig med detta 

format. Kamerans fästpunkt ger publiken en panoptisk bildvinkel som tillåter publiken att 

betrakta spelarna ur ett opersonligt perspektiv. Detta innebär att publiken genom kameran får 

en större överblick av spelfältet genom än åskådarplatsen på Stockholms Stadion. Begreppet 

syftar på att publiken från en högre höjd kan betrakta spelarna på spelfältet utan att i sin tur 

själva bli betraktade av spelarna. Samtidigt innebär det att tevetittaren inte längre kan urskilja 

spelarna som individer och det enda man ser är två skaror av fotbollsspelare i två olika 

uniformer. På det viset förhindrar serien att publiken under matchen ser varje individ som en 

egen personlighet utan framhäver intrycket av ett gemensamt och enat lag.  

 

En annan aspekt utav finalmatchen är att programmet vill utelämna de humoristiska 

momenten som genomsyrade de tidigare avsnitten i serien. Från och med första delen fram till 

finalmatchen fanns det i varje avsnitt komiska moment som skapade en lättsam och 

underhållande stämning. För att gestalta den komiska aspekten så väljer programmet att 

fokusera på att visa hur deltagarna tränar och vilka resultat det ger, i många fall, med komiska 

element. Som tidigare nämnt så håller programmet inte tillbaka med att visa deltagarnas 

lustigheter utan lyfter fram det på ett sätt så att det framstår som roligt och komiskt. I ett 

segment av programmet fick deltagarna lära sig att springa på ett korrekt sätt med hjälp av en 

välkänd löpare, något som porträtterades som komiskt då en av deltagare hade minst sagt en 

annorlunda och bisarr tolkning på löpning. I ett annat avsnitt så får tittaren betrakta en av 

deltagarnas extremt bristande koordinationsförmåga och hans frustration kring denna brist, 

något som även den porträtteras som komisk, ofta ackompanjerad med en lustig 

bakgrundsmusik. Tempot accelereras och saktas ned för att framhäva komiska element, inte 
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helt främmande från den humor man vanligtvis påträffar inom slapstick-humorn. Upplägget 

gör att humoraspekten känns mer som en remediering av stumfilmsformatet med Charlie 

Chaplin som spelade mycket på fysisk komedi med kroppen som verktyg.  

 

Det programmet vill visa i slutmatchen är att tittaren inte längre behöver vaggas in i den 

oskyldiga humorn utan nu vill programmet istället sudda bort den komiska bilden man fått av 

laget genom att framställa slutmatchen som om det faktiskt var en officiell landskamp. Detta 

görs genom att avpersonifiera individerna med distansering av kameravinklar till den gräns 

där det enbart går att urskilja färger och matchtröjor. Med denna distansering fokuseras och 

förstärks intrycket av att det är en internationell landskamp och mer seriöst än de tidigare 

träningsmatcherna mot inhemska lag som publiken tidigare fått betrakta.  

 

Därmed remedierar FC Z inte enbart freakshow-fenomenet i sitt upplägg utan programmet 

remedierar även sportreportage genom den form av berättarstruktur som används under 

matchernas gång. Matcherna är inspelade från en högre höjd och från sidan, ett format som är 

väldigt välbekant för den som vanligtvis brukar titta på fotbollsmatcher, men även den som 

inte är så insatt i fotboll eftersom den exponering av fotbollsmatcher man ser i media 

framställs ofta ur denna kameravinkel. Genom att använda sig av detta format så ger 

programmet intrycket av en seriositet som bidrar till känslan under matcherna. För att sedan 

knyta ihop berättelsens alla olika delar, använder sig programmet av en berättarstil som inte är 

helt olik den i dokumentärfilmer. Detta syns främst i de segmenten när man får följa 

deltagarna och deras träning. Tittaren får följa vilka övningar de får göra och processen, 

samtidigt som klippen ackompanjeras av en kvinnlig berättarröst. 

 

Grunden i FC Z är fortfarande en dokusåpa i sitt upplägg men blandar även in andra 

traditionella format som redan är välbekanta för tittaren. Genom sin imitation av 

sportreportage så ges tittaren ett mer seriöst intryck i kontrast till den tidigare komiska 

berättarstilen. De komiska elementen tar däremot inte upp för mycket av FC Z så att det 

tenderar att kännas oseriöst utan fungerar mer som lättsamma inslag i kontrast till seriositeten 

i både matcher och träning. Utan de komiska inslagen så hade serien möjligtvis fallit in mer 

på en dokumentärisk berättarform och publiken hade då troligtvis inte kunnat relatera till 

personerna på samma sätt. På grund av de mer lättsamma delarna så lyckas FC Z undvika en 

direkt återkoppling till freakshowen utan personerna framställs ibland mer som en grupp 

humoristiska pojkar och skildringar på deras galna upptåg.  
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Bakgrundsmusiken tar upp en stor del av det ljudmässiga i programmet används flitigt för att 

förstärka särskilda scener, alltifrån komiska element till dramatiska matcher för vagga in 

publiken i ett tempo där de känner sig delaktiga. De olika avsnitten och inslagen i programmet 

vävs samman med en kvinnlig berättarröst som sammanfattar händelser, känslor från 

lagmedlemmarna inför olika evenemang och matcher. Denna berättarröst ger tittaren intrycket 

av att det är en berättelse som följs istället för en renodlad dokusåpaserie. Under matcherna 

ersätts den kvinnliga berättarrösten istället av två fotbollskommentatorer och därmed skiftar 

stämningen i serien från att vara en berättelse om nördar till något som nästan imiterar en 

fotbollsmatch mellan två professionella fotbollslag.  

 

Det finns även en möjlighet att utanför programmet efter en sändning gå in på deras hemsida 

och chatta med deltagarna. Detta tyder på ett fenomen som inte längre begränsas till det som 

visar på teveskärmen utan överskrider det genom att det finns nya möjligheter för tittaren att 

interagera med en person i ett teveprogram. Dessutom så var det inte helt ovanligt att många 

tittare valde att personligen befinna sig på plats för att ge laget sin support. Till skillnad från 

andra dokusåpor som har en liknande kontakt med publiken så har laget kontakt med sina 

supporter i egenskap som ett lag och inte lika individuellt och personligt. Chatten och 

kontakterna till supporterna via Internet ger publiken en möjlighet att direkt ta kontakt med 

laget och därmed lägga grunden för vad som nu är en etablerad fanclub. 31  Från ett nybildat 

lag som för ett år sedan ingen visste om har den nu utvecklats och etablerats till en 

fotbollsklubb med en helt egen fanclub. Vad detta visar är att medier har möjlighet att utifrån 

en utgångspunkt utvecklas till andra former för att nå ut till publiken på ett helt annat sätt än 

vad som är möjligt med enbart teve som medium. 

 

2.3 Outsiders 

Det som inte visas till skillnad från andra dokusåpor är deltagarnas vardagsliv utöver ett kort 

segment som används vid introduktionen. Därmed representeras endast två bilder av 

deltagarna under seriens gång, bilden av dem som inbitna nördar och bilden av dem som en 

fotbollsspelare. Genom att sålla bort det som i tittarens ögon är vardagligt väljer 

producenterna bakom FC Z att lägga upp strukturen bakom programmet genom att vanligtvis 

inleda med ett segment som visar vad laget fått uppleva. Detta kan bland annat vara i form av 

                                                 
31 FCZ Fanclub, http://fczfanclub.info.se/ besökt: 2007-04-12 
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gemensamma utflykter och evenemang som ska stärka bland annat lagkänslan och kamratskap, 

men även i somliga fall, modet att våga utmana och övervinna sig själv. Stundtals så handlar 

det om aktiviteter som vem som helst har möjlighet att uppleva som Paintball men ibland 

även aktiviteter som den vanlige tittaren troligtvis sällan upplever själv såsom att gå på 

glödande kol eller fallskärmshoppning. Det är aktiviteter som den vanlige tittaren inte 

vanligtvis utsätter sig för, vilket gör att tittaren visar mer respekt för deltagarna eftersom de 

vågar kliva ur sina egna trygga vardag och vågar utmana sig själva för att både utvecklas som 

person och fotbollsspelare.  

 

Den genomgående principen bakom outsiders-aspekten i FC Z är att erodera klyftan mellan 

nördar och ”vanliga” folk, men strävan efter att göra det handlar i grund och botten om en 

omformning och anpassning av individerna så att de också ska förete sig som ordinära. 

Genom att etablera ett intresse av fotboll hos spelarna så strävar programmet efter att skapa ett 

gemensamt intresse inom laget men även för att relationen mellan individerna och tevetittaren 

ska kunna mötas på en neutral och homogen mötesplats. Vad detta medför dock, är att 

tevetittaren aldrig riktigt får chansen att skapa en djupare kontakt med individerna på 

teveskärmen. Tittaren får endast se hur dessa självutnämnda nördar strävar efter att bli bättre 

fotbollspelare och fokus på programmen läggs just på den aspekten. Det är väldigt sällan man 

får se en inblick av individens liv utanför fotbollsplanen och mer på det personliga planet. 

Vad detta resulterar i är att publiken aldrig riktigt lär känna nördarna i deras sanna natur. 

Givetvis så återspeglas deras personlighet i allt det gör, vare sig det är fotboll eller 

gemensamma gruppövningar. Dock så försvinner mycket av det eftersom det sammanhang 

deltagarna befinner sig i är en extrem kontrast mot deras vardagliga. På det viset väljer serien 

att applicera ett distanserat perspektiv som endast tillåter tevetittaren att bekanta sig med den 

bild av FC Z som visas upp och inte deltagarnas egna privatliv utanför fotbollsplanen. 

Tevetittaren får endast lära känna deltagarna i rollen som potentiell fotbollsspelare och inte 

personens sanna jag i sin rätta och bekvämliga omgivning. 

 

Det som är genomgående för hela serien är dess framställning av olika individer som en hel 

och gemensam trupp i form av ett fotbollslag. Eftersom målet är att sammanföra en grupp 

nördar mot ett gemensamt mål har producenterna valt att endast uppvisa aspekter av serien 

som tyder på att det finns en genomgående sammanhållning i gruppen. Bland annat så är det 

ytterst sällan tittaren får betrakta något som tyder på inre konflikter inom gruppen till skillnad 

från tävlingsinriktade dokusåpor där konflikter är en del av vardagen. Istället läggs ett fokus 



 

24 
 

på att visa deltagarnas gemenskap och hur dom tillsammans övervinner utmaningar och 

kommer varandra närmre. Denna utveckling av gemenskap bidrar till att fokus inte läggs på 

att framhäva friktioner som det generellt sett brukar förekomma i liknande former av 

underhållning. Även om det förekommer, som det bland annat kan ses när frustrerade 

deltagare är besvikna på varandra när dom förlorar, så är det endast inom fotbollsaspekten 

som dessa friktioner faktiskt visas upp på bild. Eftersom syftet är att visa laget som en 

sammanförd skara med ett gemensamt mål, så tjänar serien på att det finns en friktion mellan 

deltagare så länge det handlar om fotboll. Likt traditionella sportfilmer möts laget någonstans 

i halva filmen av motgångar som alla sedan tillsammans tar sig förbi och övervinner sig själva 

och motståndarna. Detsamma gäller för FC Z som delar samma koncept med sportfilmer fast 

remedierat till ett format för dokusåpa. 

 

Eftersom FC Z saknar en djupare inblick i deltagarnas vardag, kan det därmed konstateras att 

principen och upplägget inte skiljer sig särskilt mycket mot det tidigare freakshow-upplägget. 

Detta framgår relativt tydligt med det faktum att serien inte håller tillbaks med att visa upp 

hur dessa nördar med bristande motorik och kroppskontroll försöker att utföra alltifrån 

komplicerade dribblingar till enkla skott på mål. Detta skapar därmed en direkt koppling till 

freakshowen där individer med speciella egenskaper fick utföra några helt vanliga aktiviteter 

och sysslor inför publik. Resultatet av både freakshow och FC Z kan kopplas samman när 

man tittar på det tidigare nämnda freaks av Bogdan. Bogdan pekar på ett fenomen där freaks 

genom sin freakshow skapade respekt hos publiken och så småningom blev helt ordinära 

respekterade medborgare. Samma fenomen kan ses här i FC Z där publiken gärna skrattar åt 

deltagarna och deras upptåg, men så småningom så blir även de respekterade både hos publik 

och inom tevemediet, något som i sin tur gav upphov till uppmärksamhet och publicitet till 

andra teveprogram.  

 

Det är värt att notera att det inte beror enbart på hur FC Z framställer deltagarna utan hur de 

väljer att framställa sig själva och vad dem vill visa upp. Vad som kan konstateras är att det 

finns ett visst exhibitionistiskt begär hos deltagarna att visa upp sig inför en större massa, 

annars hade många av deltagarna säkerligen inte porträtterat sig på samma sätt. Detta visar att 

det inte bara är producenterna som vill visa upp nördarna ur ett remedierat freakshow-

perspektiv, utan även deltagarna själva. På det vis så skiljer sig serien i princip inte särskilt 

mycket från andra dokusåpor utan det handlar mest om vilken fokus som läggs på det som 

visas. Freakshow-konceptet är återigen remedierat för en allmän publik men i ett nytt format 
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och det finns en likhet med hur serien presenteras och den tidiga amerikanska freakshowen. 

Inför varje avsnitt presenteras bakgrund och koncept av en berättarröst som ständigt påminner 

tittaren om att det är en grupp med betoning på nördar som aldrig tidigare rört en fotboll och 

som sedan ska återvinna sin heder mot rivalerna FC Zulu. Det var inte ovanligt att freakshow 

använt sig av liknande koncept med personal som skrek till folkmassan om ett visst fenomen 

och freaks.  

 

FC Z lägger i grund och botten mycket tonvikt på att definiera deltagarna som nördar vilket 

gör att det redan där görs ett försök att skapa en distansering från den ordinäre tevetittaren. 

Detta följs sedan med att visa upp allt som anses vara märkligt eller rentav ifall om deltagarna 

gör olika saker på sitt eget speciellt sätt. Vad serien inte tar hänsyn till är att dessa deltagare i 

många fall inte har samma bakgrund eller intresse, utan enbart dragit en slutsats och 

klassificerat deltagarna som nördar, oavsett intresse. Trots det så inleder FC Z med att först 

distansera publiken med att visa upp det som är avvikande för att sedan reducera distansen 

med något som är lite mer familjärt och därmed lättare att ta till sig såsom känslor. Genom att 

frånskriva bägge lagen rollen som outsiders inför slutmatchen och istället framställa bägge 

som officiella landslag, strävar serien efter att skriva fram publikens gemenskap. Detta görs 

genom att distansera publiken mot någon annan, i detta fall, FC Zulu. 

 

3.4 Maskuliseringsprocessen 

Därmed kan programmet i många fall ge intrycket av ett program som ska omforma dessa 

deltagare till ”riktiga män”. Detta ser man främst i de övningar som ska förbättra deras 

machoattityder så att de både lever in i rollen som en fotbollspelare och får med sig det 

självsäkra förtroendet i vardagslivet. Det som är intressant i den aspekten är hur programmet 

väljer att förespråka och ta ställning till vad som anses manligt och inte manligt. Genom att 

lägga fokus på att framställa manligheten som det slutgiltiga målet, så kan det stundtals känns 

som om programmet vill avhumanisera deltagarna från deras speciella egenskaper och 

karaktär för att sedan förvandla dem till hårda och tuffa fotbollspelare. Detta framträder 

främst i det upplägg av matcher och aktiviteter som deltagarna får göra eftersom majoriteten 

av dessa innefattar delar som ska härda laget så att dem blir tillräckligt manliga för 

fotbollsvärlden. För att göra detta har producenterna bakom FC Z lagt upp ett system där 

deltagarna i varje del får utföra en aktivitet som ska stärka deras mentala styrka och skapa en 

machoattityd för att komplettera rollen som fotbollsspelare. Det hela handlar i princip om att 
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deltagarna ska bygga på vad som är för dem en konstruerad manlighet som sedan ska kunna 

appliceras och smälta in i den omgivning dem befinner sig i, fotbollsplanen.  

 

Redan i en av de första delarna får laget deltaga i ett så kallat ”dansk-läger” där de ska lära sig 

förstå hur danskarna fungerar. För att göra detta så får laget utföra en massa märkliga lekar, 

som för övrigt ska stärka gruppsamhörigheten som att klättra träd och kasta yxor helt 

avklädda. Allt ackompanjeras med mängder av öl. Det intryck som ges är att producenterna 

försöker att omforma deltagarna varav somliga är väldigt prydliga av sig till något man kan se 

i exempelvis Jackass32. I Jackass utför de medverkande vad som skulle kunna klassas som 

bisarra aktiviteter, men tillhör minst sagt inte vad den samhälliga normen skulle klassificerar 

som ickemaskulint. Vad som kan konstateras är att producenterna på ett sätt försöker att 

omvandla tankesätten hos deltagarna att gemensamt komma till underfund med hur en manlig 

fotbollsspelare bör vara och därmed eftersträva den rollen. Givetvis så är det säkerligen 

viktigt för att kunna förstå och komma in i den sociala kretsen, men det görs även på 

bekostnad av deras individuella egenskaper och karaktär. Detta är även ett av de 

dramaturgiska verktyg som producenterna valt att använda sig av för att tidigt försöka skapa 

en gemensam inriktning för både deltagare och publik. Genom att precisera ett gemensamt 

mål gör serien publiken införstådd med vilken riktning serien tar för att undvika eventuella 

missförstånd om seriens seriositet. 

 

Ulf Mellström definierar i sin studie att manlighetskonceptet inte en är fördefinierad 

kategorisering utan en social konstruktion som kan anpassas till den sociala krets man 

befinner sig i. Vad som programmet FC Z eftersträvar i detta fall är att maskulinisera laget till 

en omgivning där denna form av maskulinitet är en självklarhet. För deltagarna framgår detta 

inte lika tydligt som det gör för den vana sportpubliken eftersom vad som anses manligt för 

dem är en relativ och mångfacetterad fråga. Det är en värld där det intellektuella sinnet 

betecknas som mer manligt och sofistikerat än den fysiska och barbariska muskelkraften, 

något som förespråkas av ett flertal deltagare under seriens gång. En annan aspekt som 

framträder i denna form av berättelse är en form av bildningsroman som vanligtvis handlar 

om en ung pojke som växer upp till en man. Detta format finns även här i FC Z där laget 

börjar som en grupp med individer där dem tillsammans bestämmer sig för ett gemensamt och 

tillsynes svårt mål. På vägen dit möter de ett flertal motgångar som i slutändan ger en positiv 

                                                 
32 Knoxville, Johnny, Greenberg, Paul, Jonze, Spike, Tremaine, Jeff, Viscomi, Vito, Jackass (2000) 
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effekt eftersom deltagarna lär sig att hantera och bearbeta de situationer de ställs inför, för att 

sedan nå sitt slutgiltiga mål med seger.  

 

Dock är det viktigt att notera att seriens strävan och slutresultat inte nödvändigtvis slutar i 

samma riktning. Resultatet av strävan efter det machomaskulina medför nödvändigtvis inte att 

deltagarna i slutet av säsongen förvandlats till skickliga fotbollsspelare eller ”riktiga män”. 

Istället för vad som skulle kunna klassificeras som en total make-over förvandling där 

deltagarna förkastar hela sitt tidigare jag för att skapa ett nytt, är det mer av en förädling av 

något som redan existerar. Vad detta innebär är att deltagarna inte avslutar serien som helt nya 

individer och förändrade personligheter eller utseende, utan med en förfining av de redan 

existerande karaktäristiska dragen och personligheter. Bland annat kan man se det främst på 

deltagare som exempelvis Tore och Andreas, två personer i laget FC Z. Dessa två individer 

genomgår under seriens gång inga större förändringar i varken fysik eller personlighet. Dock 

kan man som publik se hur den förädling de genomgår sakta men säkert gör dem till mer 

självsäkra och målmedvetna individer. Skillnaden mellan dessa två är att båda har olika 

inställningar till FC Zs riktning som fotbollslag. Andreas accepterar konceptet med att 

eftersträva en form av manlighet för att kunna matcha den som redan finns inom 

fotbollsvärlden med självsäkra och tuffa fotbollsspelare. Tore däremot anser att rollen som en 

tuff och kaxig fotbollsspelare inte hör till hans natur och lägger verkligen tonvikt på detta 

faktum under intervjuer och i sina uttalanden. Även målvakten Daniel utvecklar under seriens 

gång en alltmer seriös attityd gentemot fotbollen och dess spel. När förluster inträffar är det 

oftast Daniel som reagerar starkast, troligen för hans roll och ansvar som målvakt. På grund 

av hans roll på fotbollsplanen är han den sista spelaren som står emellan motståndarlaget och 

lagets egen målbur, vilket leder till att störst press och ansvar oftast ligger på Daniels axlar. 

Utvecklingen som målvakt har bidraget till att Daniel uppvisat störst tecken på 

ansvarstänkande och den desperata känslan av att inte vilja förlora.  

 

Genom att skapa ett gemensamt mål och gemenskap för deltagarna att sträva efter, bildas en 

samhörighet som tillåter deltagarna att individuellt sätta upp personliga mål och strävan inom 

fotboll. Detta kan man bland annat se hos deltagaren Nicklas som under serien inte utmärkt 

sig för att sticka ut från resten av laget som fotbollsspelare. Redan i det första avsnittet hade 

han satt upp ett personligt mål att under seriens gång åtminstone lyckas göra ett mål i 

matchsammanhang, något han till slut lyckas göra i de sista avsnitten. Vid det ögonblicket får 

tittaren se en återblick på den tidigare intervjun från första delen där Nicklas själv uttrycker 
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sitt personliga mål. Därefter får publiken betrakta Nicklas överlyckliga segergest och även om 

matchen sedan slutade med förlust, så hade Nicklas uppnått sitt länge eftertraktade mål. 

Genom denna process är Nicklas en av de många som lyckas uppnå personligt uppsatta mål 

vilket inte är en direkt make-over av karaktär utan en förädling där de progressivt utvecklar 

sig själva. 

 

Dock finns det ett par deltagare som till tränaren Glenn Hyséns och publikens förvåning 

visade sig ha talang för fotboll, även om de tidigare i sitt liv aldrig spelat. Två exempel på 

sådant uppvisande är Fahrad och Joakim, mer känd under smeknamnet Britney. Fahrad 

rekryterades till laget redan i säsong ett som en lovande schackspelare men visade sig vara en 

riktig kämpe i tävlingssituationer och har varit en av de deltagare som utmärkt sig mest under 

seriens gång. Den snabbhet och skicklighet han redan hade från säsong ett fortsatte att 

utvecklas och finslipas i säsong två vilket gjorde Fahrad till en av de mest formidabla spelarna 

i FC Z. Britney rekryterades i säsong två från en tidigare spin-off av FC Z, nämligen HC Z 

som är ishockeyvarianten. Redan i HC Z hade Britney utmärkt sig för att vara snabb på att 

anpassa sig och ta till sig nya färdigheter, något som återigen hände i FC Z. Till skillnad från 

majoriteten av deltagare så har Britney inte samma erfarenhet som de andra från säsong ett, 

vilket borde tekniskt sätt ha varit en nackdel för en som tidigare inte haft erfarenhet av fotboll. 

Med det dröjde inte länge innan han lärde sig både spel och bollteknik, vilket gjorde även 

honom till en av FC Zs mest formidabla spelare inför slutmatchen mot FC Zulu. Gentemot de 

tidigare nämnda exemplen, har dessa två individer utvecklats med stormsteg och är ypperliga 

exempel på en personlig förädling. Jämför man Fahrad och Britney från den del de debuterade 

till slutmatchen så verkar de som två helt andra individer i skicklighet som fotbollsspelare. 

Men trots deras nyvunna egenskaper och självförtroende, så uppvisar dessa två inte några 

större förändringar på personlighet och karaktärer.  

 

Vad detta resulterar i är att deltagarna kan kliva ur sin vardagliga trygghet och våga satsa på 

något de tror på eller vill, något som kanske inte var en självklarhet innan. Till exempel kan 

publiken bland annat se detta i avsnittet där deltagarna får prova på fallskärmshoppning. 

Aktiviteten var helt frivillig och trots att deltagarna uppmanades till att åtminstone prova på 

det, så var det många som avstod. Dock fanns det ett flertal som tillsammans med varandras 

stöd tillslut bestämde sig för att genomföra hoppet. Följden av detta var att dessa individer 

upplevde en adrenalinkick och en känsla av glädje de aldrig upplevt i samma form. Det de 

medverkande upplevde var en känsla av att våga ta sig själv i kragen och utmana sig själv för 
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att utvecklas som person. Gemenskapen av att som en grupp utmana sig själv och sedan 

övervinna sig själv gav dessa individer mer självförtroende att våga tro på sig själv och att 

dem faktiskt klarar mer än vad dem ursprungligen förväntade sig. Samtidigt är det värt att 

poängtera att just denna samhörighet troligtvis är den moraliska stödpelaren som gör att 

deltagarna i FC Z har modet att göra dessa aktiviteter.  

 

Ett exempel på en sådan incident i de sista delarna av säsong två där alla deltagare får en 

personlig uppgift att rekrytera en person av det kvinnliga könet, vare sig det är bekant, släkt 

eller främling, till en träningsmatch. Det nyrekryterade laget ska sedan under en dag tränas för 

att sedan möta FC Z i en vänskapsmatch och därefter tillsammans umgås i socialt umgänge. 

Majoriteten av deltagarna i FC Z var även självutnämnda singlar, vilket gjorde att ett flertal 

föll tillbaks till tryggheten med att välja en släkting eller familjemedlem, medan andra 

bestämde sig för att rekrytera bekanta och vänner. Parallellt med FC Z tränades det nya laget 

på en närliggande fotbollsplan, vilket ledde till att ett flertal av spelarna i FC Z visade mer 

fokusering på att betrakta de kvinnliga spelarna än sin egen träning. Efter matchens slut som 

slutade med seger till FC Z, fick spelare från bägge lagen umgås i form av festande och dans. 

Det som producenterna lagt mycket fokus på i detta segment är att visa upp när dessa, nu 

tillbaks i rollen som nördar utanför fotbollsplan, får umgås med ett antal tjejer i samma ålder 

och dansa pardanser. Serien vill trycka på det faktum att många av killarna i FC Z inte enbart 

utsätter sig själva fysiskt utan även mentalt för situationer som må vara obekanta, men nu 

övervunna. 

 

Detta förhåller sig inte enbart till ”nördar” utan praktiskt taget vem som helst. Genom att 

utsätta individer för situationer som ifrågasätter deras självuppfattning om kompetens, inser 

de oftast att de är starkare än vad de själva uppfattar sig som. Vanligtvis är det den personliga 

spärren som begränsar individen. Även om serien valt att gestalta detta fenomen genom att 

använda sig av nördar som representanter, är grundtanken densamma. Genom en kollektiv 

känsla av samhörighet med något större än en själv, kan individen känna en gruppsamhörighet 

som fostrar modet att kliva ur sin trygga vardag och göra något utöver det ”ordinära”. 

 

Det finns ständigt en ambivalens där serien å ena sidan framställer deltagarna som nördiga på 

pojkar på galna upptåg. Samtidigt finns det en strävan att visa hur dessa individer inte skiljer 

sig avsevärt från normen och framställa individerna förnya bilden av manlighet. Genom att 

framställa de medverkande med ett positivt slutresultat kan man se en stolthet hos deltagarna 
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och hur de står för sina intressen och personlighet. Mellström definierar inte manlighet som 

något fast och fixerat. Istället anpassas och förnyas manlighet med tiden. Detta framstår 

tydligt i FCZs försök att förmedla denna nya form av manlighet genom att visa upp deltagarna 

som starka individer. Eftersom serien inte undanhåller det faktum att deltagarna är nördar så 

finns det en risk att det kunnat bli mer av ett förlöjligande där nördarna framstår som knasiga 

individer som inte tas på allvar. Serien har istället valt att visa deltagarnas viljestyrka att 

övervinna hinder oavsett vilka de ställs emot. Genom att visa deras personliga utveckling och 

hur de strävar efter att nå sina mål lyckas serien förmedla en form av respekt för deltagarna 

likt amerikanska sportfilmer. Från att från början varit en skara individer utan respekt eller 

berömmelse möter de hinder på vägen. Slutresultatet är att hinder övervinns och laget vinner 

respekt hos publik för att sedan övervinna det slutgiltiga målet för att bli segrare.  
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3.1 - Densha Otoko 

Resultatet av Densha Otoko var att det japanska folket uppmärksammades om ett fenomen 

som funnits sedan länge, 33 men som ändå hamnat i skymundan från vardagen. Under seriens 

gång får tittaren följa huvudpersonen Yamada och hur han med hjälp av de övriga forum-

medlemmarna sakta men säkert utvecklas personligt. Till en början är han en skygg ung man 

som till synes verkar vara ett hopplöst fall men som sedan lär sig att överskrida sina gränser 

och därmed övervinna sig själv. Seriens första scen inleder med att visa en scen där Yamada 

gråtande och ensam firar sin födelsedag på taket ovanpå en byggnad i Tokyo. Därefter får 

tittaren betrakta händelserna som ledde till inledningsscenen där Yamada hamnar i en position 

där han känner sig bedrövad och patetisk över sin egen sociala ställning som en otaku.  

 

Redan i inledningsscenen visar serien på att Yamada skiljer sig från normen och fastställer 

honom som en outsider. Detta påpekas även av andra karaktärer i seriens början, främst bland 

de personer som någorlunda faller inom normen. Yamada upptäcker och inser själv att han 

inte känner sig bekväm eller familjär med det som samhället klassificerar som en norm. 

Insikten ger honom en motivation att eftersträva att bli något mer och förbättra sin självkänsla 

och identitet. Förändringen sker från och med den dagen på tåget när Yamada lägger märke 

till Saori och fascineras över hennes skönhet men inser även att hon är en individ av en helt 

annan värld. När Saori sedan blir ofredad av en berusad äldre man, tar Yamada sitt första steg 

i sin personliga förädling genom att samla mod och försvara henne. Eftersom den äldre 

mannen är alkoholpåverkad så fungerar det inte att resonera utan mannen ger sig på Yamada 

som blir nerslagen och hamnar på golvet med en blödande näsa. Denna scen inleder seriens 

handling genom att visa för tittaren Yamadas till synes låga och patetiska tillstånd i samhället, 

där han bara är en individ som folk trampar på. Men det som förändras efter incidenten är att 

Saori blivit berörd av Yamadas mod medan övriga passagerarna enbart ignorerade händelsen. 

Genom att ta det första steget och våga göra något han tror på kliver han ur sin trygga vardag 

som otaku och bestämmer sig för att utvecklas och bli något mer. 

 

3.2 Remediering 

Rent uppläggsmässigt skiljer sig inte Densha Otoko avsevärt mycket från andra tv-serier utan 

använder sig av traditionella berättarformer, förutom i en aspekt av serien. Scenerna när 
                                                 
33 www.wikipedia.se sökord: Otaku (2007-03-28) 
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Yamada rådfrågar andra individer på Internet-forumet gestaltas som ett medley av scener från 

varje individ när de har något att säga. Scenerna hoppar hejdlöst mellan varandra och tittaren 

får sällan veta vad dessa individerna egentligen har för namn och bakgrund. Det serien gör 

med denna form av berättarstil är ett försök att återskapa den kommunikationsform på Internet 

där användarna kan förbli anonyma och diskussioner lätt kan tendera att bli en aning kaotiska. 

Därför kan det i början kännas en aning rörigt och svårt att hänga med i alla de åsikter som tas 

upp men desto mer man exponeras för det under seriens gång, desto mer inser man att det är 

just denna del som är höjdpunkten i seriens berättarform och det som skiljer sig från alla 

andra fiktiva teveserier. Publiken får under denna del se både användaren bakom datorn men 

även själva datorskärmen och vad som skrivs.  

 

Vad detta bidrar till är att det skapas en närhet och uppmärksamhet eftersom karaktärerna i 

bild inte interagerar med en fysisk person, vilket gör att tittaren lättare kan fokusera på en 

karaktär och vad den personen har att säga. Tempot i både klippning och berättarstil kan i 

början tendera att bli alltför kaotisk men vad det egentligen gör är att bryta det långsamma 

tempot från de vardagliga segmenten i Densha Otoko och väcka uppmärksamhet igen hos 

publiken. Genom att delvis visa bilder av forumet och när folk skriver sina inlägg, hoppas 

serien på att återskapa bilden av Internetmediet som många i dagens samtid har påträffat 

åtminstone någon gång och följaktligen känner igen.  

 

Även om formatet inte framstår så tydligt så är det ett medium som inte är alltför ovanligt i 

dagens informationssamhälle. När chattmedlemmarna delar med sig av sina råd och expertis 

får publiken betrakta personerna när de skriver sina meddelanden samtidigt som de läser upp 

det högt för sig själva. Scenerna är filmade framifrån och vanligtvis från en punkt där 

publiken ser både personen och datorskärmen. Vad detta kan relateras till är vad som idag är 

standard för videobloggar som bland annat kan hittas på videoarkiv-sidan Youtube. 34 

Formatet för videobloggarna bygger på en webbkamera som vanligtvis har en fästpunkt på 

datorskärmen och är sedan riktad mot användaren i fråga. Detta kan bland annat ha varit en 

inspirationskälla för Densha Otoko i sin framställning av chattandet på Internet och sedan 

remedierat för en anpassning till en allmän publik. Eftersom webbkameran redan är ett 

välkänt och traditionellt medium som är lättare för publiken att förstå bildformat i Densha 

Otoko då den använder sig av detta. Eftersom skärmen är avskuren där den ena bilden visar en 

                                                 
34 http://www.youtube.com 
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användare framför datorn och den andra visar texten som skrivs, remedieras två olika format 

för internetbaserad kommunikation som idag är alltmer vanliga, webbkameran och 

tangentbordet. Webbkameran som kommunikation har förvisso funnits sedan länge men har 

till skillnad från tangentbordet inte lika stor allmän användarkrets. Därmed är framställningen 

av kommunikationsformen över internet i Densha Otoko remedierat till ett format som hämtar 

inspiration från redan existerande format såsom webbkameror och text, men även ordinära 

dramaserier då karaktärerna oftast gör en högläsning av vad som försiggår i deras tankar. 

Detta för att den publik som saknar vana av elektronisk kommunikation via dator ska kunna 

förstå och greppa vad som egentligen sker och framhävs i dessa scener. 

 

Denna form av berättarstil lägger sin tyngdpunkt på att framhäva alla de känslor som uppstår i 

diskussioner. När Yamada berättar bra eller dåliga nyheter, får publiken se hur de andra 

medlemmarna relaterar till dem som besvikelse, sorg och glädje. Serien väljer att förstärka 

detta moment oftast genom att lägga in musik till respektive stämning och därmed filma 

ansiktsuttrycken på de deltagande chattmedlemmarna. Detta står i kontrast till hur chattforum 

kan tänkas uppleva i verkligheten då det oftast är ganska distanserat och det är väldigt svårt 

att få en uppfattning av en persons känslomässiga tillstånd baserat på enbart text. Som publik 

får vi delta i en diskussion som uttrycker sig mer än enbart i text utan även känslorna hos 

personerna bakom meddelandena. Varför serien har valt att lägga så mycket fokus på just 

denna gestaltning är att visa en aspekt av kommunikation och vänskapsförhållanden som i 

vardagen tas med en nypa salt. Serien lägger tonvikt på att visa att de karaktärer som 

assisterar Yamada i sin utveckling faktiskt ärligt vill hans bästa. Även om ingen av dem 

fysiskt träffat varandra eller ens har kännedom om varandras utseende, så finns det en 

gemenskap som binder dem samman i en kedja av vänskap och välvilja. Detta är till skillnad 

från ett par år sedan en alltmer vanlig kommunikationsform och medium för knytning av 

vänskapsband och relationer. 

 

Berättarformen i de övriga delarna av Densha Otoko utmärker sig inte gentemot andra 

dramakomedier. Dock kan man i särskilda delar serien beskåda hur producenten använt sig av 

väldigt komiska inslag och musik. Detta kan man se främst i de segment som berör själva 

otaku-kulturen i sig. Genom att på ett sätt stereotypisera och ironisera själva otaku-kulturen, 

lyckas serien göra det på ett sätt så att det uppfattas som lättsamt och komiskt utan att tendera 

att bli alltför provokativ. Berättelsen och dess rykten om att vara verklighetsbaserad kommer 

ursprungligen från ett Internetforum där majoriteten av dess användare var i själva verket 
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medlemmar av denna subkultur. Därmed blir otaku-kulturen lättare att smälta och acceptera 

eftersom den tidigare inte haft samma positiva exponering inom tv-mediet. För den publik 

som tidigare inte var särskilt insatt eller överhuvudtaget visste om existensen av denna 

subkultur framstod den som extremt exotiskt i Densha Otoko, vilket kan bland annat ha varit 

en av de bidragande faktorerna till seriens framgång.  

 

Eftersom serien är en blandning av komedi och drama har producenterna valt att i många fall 

trycka på de komiska aspekterna i början av serien, troligtvis för att skapa ett intresse hos 

publiken. De komiska aspekterna framställs samtliga med komisk bakgrundsmusik och 

upprymt tempo, inte helt olik den från Charlie Chaplins stumfilmsperiod. Detta framkommer 

främst inledningsvis i serien men avtar längre fram i slutet när seriens egentliga syfte och 

poäng träder fram. Där övergår det istället till att näst intill överdramatisera scenerna, 

ackompanjerad till strängmusik och fioler. Stundtals framträder det som om serien försöker att 

framställa sig som en remedierad melodramatisk film i formatet som en teveserie med 

komediinslag, främst i de sista avsnitten. Den bidragande faktorn till dess framgång beror 

troligtvis på att fokus ligger på att presentera incidenterna och händelserna ur ett perspektiv 

som inte innefattar normen utan en subkultur.  

 

En annan bidragande faktor är myten om att den tros vara verklighetsförankrad, eftersom 

originalutgåvan av Densha Otoko som bokform innehöll exakta citat hämtat från det 

chattforumet serien kretsar kring. Myten uppstod när en individ vid namnet Densha på det 

verkliga forumet började rådfråga andra användare om hur han skulle vinna en vacker 

kontorskvinnas hjärta, vilket är samma utgångspunkt för teveseriens berättelse. Denna 

diskussion på forumet uppmärksammades och blev till slut publicerad i bokform med titeln 

Densha Otoko, döpt efter berättelsens ursprungliga individ, Densha. När teveserien sedan fick 

sitt genombrott på tevekanalen Fuji-TV, började alltmer tittare intressera sig för detta 

fenomen. Följden av detta var att det uppstod en nyfikenhet och intresse för berättelsen att det 

hela blev en form av mystifiering, där intresset låg på att bekräfta ursprunget till teveserien 

och även den riktiga identiteten bakom Densha. 

 

Samtidigt är det möjligt att fascinationen kring otakukulturen väcktes till liv i och med 

exponeringen i massmedia. Från att tidigare varit en relativt hånad grupp i medier började 

otakukulturen uppfattas som charmig och exotisk.  
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Därmed faller Densha Otoko in i en kombinerad kategori av en tydlig bildningsroman samt ett 

omvänt freakshow-begrepp som istället tar avstamp från otakukulturens observationer av den 

vardagliga människan. Genom att vända på perspektivet och låta den betraktade bli betraktare, 

får tittaren i sin tur en återblick på hur normen framställs hos andra individer som inte är 

insnävad i samhällets ramar. Istället för att enbart representera otaku-kulturen som en kontrast 

till normen har producenterna valt att framställa normen i sig som ett fenomen. För att 

återkoppla det till Bolters och Grusins remedieringskoncept så återfinns än en gång den 

dubbla logiken inom remediering. Genom att distansera tittaren med att uppvisa individer utan 

koppling till att sedan fokusera på att visa normen som ett fenomen, kan tittaren i sin tur få en 

bredare uppfattning om hur den själv representeras inför andra. Från att en avvikande varit 

betraktad blir den avvikande nu betraktande. Detta kompliceras genom att vi som publik 

betraktar den avvikande men omedvetet får en feedback på hur vi i sin tur blir betraktade av 

den betraktade. 

 

Det som är genomgående för Densha Otoko är att serien på ett sätt använder sig av den 

tidigare nämnda remedieringens dubbla logik. Serien distanserar publiken genom att först visa 

upp en sida av en otaku som den ordinära publiken inte direkt kan relatera till för att sedan 

minska på distansen genom att visa upp dilemman och personliga känslor. Genom detta 

skiftande av distans kan serien skapa ett intresse men även en närhet som gör att publiken inte 

längre enbart uppfattar dessa individer som endast nördar utan även helt vanliga individer 

med känslor och drömmar. Densha Otoko använder sig av medier som redan är familjära för 

publiken och gör det därmed lättare att förstå och ta till sig det som gestaltas. Genom att följa 

ett traditionellt upplägg för fiktiv dramaserie och sedan blanda med en tolkning av ett 

Internetbaserat medium, skapar serien en form av hybrid med återkoppling till remedieringens 

dubbla logik. Från att ena stunden som publik luta sig tillbaks och följa handlingen, måste 

tittaren i nästa scen vara aktiv och intensivt följa det som sägs på chattforumet.  

 

3.3 Outsiders 

För att illustrera känslan av att otaku-kulturen är något mer än det som anses vara ”vanligt” är 

det nödvändigt för serien att gestalta Yamada och hans försök att uppnå en samhällelig norm 

av manlighet. Genom att gestalta hur Yamada känner sig hemma bland sina egna och hur han 

kämpar bara för att uppehålla skenet av att vara någon annan framhävs just det faktum att 

serien i början vill skapa en distinktion mellan de som anses vara ”normala” och de som anses 
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vara outsiders. Dock tar Densha Otoko inte ställning genom att visa otaku-kulturen utifrån ett 

vardagligt perspektiv utan snarare tvärtom; det vardagliga visas ur ett otaku-perspektiv. Det 

serien gör i det här fallet är att skapa en nästan omvänd effekt av outsiders där de otaku som 

porträtteras i serien betraktar de ”vanliga” människorna som något främmande och 

annorlunda. Eftersom seriens otaku-karaktärer inte framställer sig själva som främmande eller 

utstötta, blir det även en helt annan mentalitet hos tittaren. Det är inte intressant att titta för att 

man tycker synd om dessa personer som det vanligtvis kan förekomma i de mer traditionella 

programmen om outsiders. Istället finns det intressanta möjligheter att få en inblick i deras liv 

och utveckling på hur dessa individer blir stolta av att leva som sig själva och inte eftertraktar 

att bli någon annan. Därmed skapas denna omvända variant av outsiders-effekten där de som 

av andra skulle betrakta som outsiders inte betraktar sig själva som outsiders. Istället framstår 

alla andra ”vanliga” människor i serien som enligt dem är från en helt annan värld. Från att till 

en början presenterat karaktärerna som outsiders, vänder serien på perspektivet och 

presenterar istället normen som outsiders utifrån en outsiders perspektiv. 

 

Dock kvarstår outsiders-effekten trots att den må vara omvänd. Serien försöker inte förmedla 

likheter mellan ordinära människor och otaku, utan skapar istället en skillnad mellan dem. 

Densha Otoko strävar inte efter att eliminera skillnaderna som separerar otaku från de 

ordinära människorna i det japanska samhället. Det den gör är att istället konstruera en bro där 

bägge parterna kan mötas någonstans på mitten, utan att för den delen kompromissa på varken 

personlighet eller livsstil hos någon av parterna. Yamada och Saori symboliserar denna 

förening då en inbiten nörd och en vacker kontorist från helt olika världar och 

levnadsförhållanden träffas. Trots att klyftan mellan dessa två parter kvarstår, visar serien inte 

något håll en strävan efter att enbart utpeka otaku-kulturen som märkliga fenomen i ett 

freakshow-kontext. För att något ska kunna klassificeras under benämningen freakshow 

innefattar det att en individ med ickeordinära egenskaper visar upp sig inför en större massa. 

Skillnaden är dock att den större massan sällan får ta del av denne individs vardagliga liv utan 

endast ser den ”märkliga” aspekten som visas upp. Densha Otoko kontrar detta freakshow-

koncept genom att publiken får betrakta något mer än enbart det som anses vara ”märkligt och 

annorlunda”.  

 

För att framställa detta har serien valt att lägga mycket fokus på även de karaktärer på 

chattforumet som ger Yamada den support och stöd han behöver. Ett flertal av dessa 

karaktärer som står bakom honom faller inte direkt in i samma kategori som otaku. Men 
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samtliga porträtteras på ett eller annat sätt som en outsider, dock på olika nivåer. De personer 

som bidrar med sin support och stöd sträcker sig från sociopatiska tonåringar till osäkra och 

misshandlade hemmafruar, människor som av diverse anledningar inte känner en tillhörighet 

gentemot den stereotypa bilden av en vardaglig individ.  

 

De individer som representeras och gestaltas i chattforumet har antingen någon form av 

personliga avvikande hobbyintressen eller någon form av personliga problem, gentemot den 

vardaglige individen. Vad detta gör är att i kontrast till den ”ordinära personen” samla och 

representera en mängd olika människor som vanligtvis hamnat i skymundan till någon form 

av outsider. Istället för att enbart visa stöd från samma otakukretsar som Yamada vanligtvis 

socialiserar sig med, vill serien istället lägga fokus på att förena en grupp som av olika 

anledningar känner sig utstötta av samhället. På ett sätt kan det tolkas som om seriens 

budskap med denna porträttering är att kontra normaliteten och därmed skapa en omvänd 

outsideraspekt. 

 

Eftersom Densha Otoko i grund och botten handlar om en otaku så väljer serien inte att gå in 

djupare på alla de individuella karaktärerna på chattforumet. Istället väljer producenterna att 

lägga fokus på inblick och fördjupning i karaktäristiska aspekterna hos en otaku. Inblicken i 

en otakus liv ger publiken en möjlighet att båda se skillnader men även likheter, något som 

förmodligen hade gett en helt annan effekt om serien använt sig av en mer freakshow-

relaterad riktning. Hade serien lagt fokus på att enbart framställa otaku som en annorlunda 

subkultur hade serien förmodligen inte haft samma slagkraft då den enbart visar något 

främmande som en vardaglig person inte kunnat relatera till på samma sätt. Genom att 

använda sig av denna metod erbjuds publiken en inblick i någon annans vardag utöver ens 

egen, som dessutom tillhör en subkultur som innehar många förutfattade meningar. Detta gör 

att publiken på ett sätt kan relatera till dessa individer och deras problem, något som de själva 

kanske omedvetet besitter fast ej kommit till underfund med eller rentav döljer bakom en yta 

av vardaglighet.  

 

Genom att framhäva att personer på chattforumet som vanliga individer med olika bekymmer 

och problem, vill serien skapa en gemensam gruppkänsla som överbrygga fiktionen så att 

även tevetittaren kan relatera till den. Detta framställs även i slutet av serien där de karaktärer 

Yamada påträffat i sin strävan efter att anpassa sig till normen även de intresserar sig för hans 
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utveckling. Resultatet av detta är att karaktärer som tidigare enbart klassificerats som en 

stereotypiserad norm börjat engagera sig i chattforumet och Yamadas utveckling. 

 

3.4 Maskuliseringsprocessen 

Genom ett Internetbaserat forum socialiserar sig Yamada med andra likasinnade men även 

andra personer som inte hör till otaku-kulturen. Scenerna när Yamada får tips illustreras med 

scener på personerna bakom datorerna och hur de skriver meddelanden och reagerar på svar. 

Det som främst framträder i dessa scener är att användarna troligtvis aldrig träffat varandra 

fysiskt eller ens besitter en vetskap om hur den andra motparten i konversationerna ser ut. 

Ändå är det många som visar en tätt sammansluten cirkel som hjälper varandra i vått och torrt. 

Det som märks i detta skede är hur forum-medlemmarna först och främst försöker att få 

Yamada att förkasta eller åtminstone dölja sin personlighet genom alla förslag och tips på hur 

han ska klä och bete sig. De avråder starkt att Yamada ska visa sin riktiga personlighet och 

endast visa en påklistrad karaktär som egentligen inte är hans egen utan en samling av 

koncept och idéer av hur en man bör vara.  

 

På ett sätt visar serien till en början en avhumanisering av Yamada för att göra honom till en 

idealbild av vad en man ska vara. Genom att först byta klädsstil till det som anses en aning 

trendigare förnekar han själv sin otaku-bakgrund då den subkulturen har ett visst sätt att klä 

sig och särskilda karaktäristiska drag. När han sedan gör sitt bästa för att dölja hans otaku-

personlighet förnekar han även sig själv genom att åtaga en roll som inte är hans, utan en 

samling av tankar och idéer om vad som är manligt.  

 

Dock är inte detta manliga ideal det serien förespråkar, utan den gestaltar bara det samtida 

mansidealet. Densha Otoko börjar med att representera bilden av manlighet genom den stilige 

och självsäkra mannen för att sedan visa en annan manlighet inom datorvärlden såsom otaku. 

Istället för att förhålla sig till enbart det ena eller andra väljer serien istället att lägga sitt 

huvudfokus på att gestalta det mod som krävs för att kunna stå på sina egna två ben och våga 

vara den man är, även om samhället säger annorlunda. Detta framgår speciellt i ett avsnitt av 

serien där Saori får reda på att Yamada inte är den person han utgett sig för att vara, något 

som gör henne förkrossad. Denna incident inleder den mentala förvandlingen hos Yamada då 

han inser att det egentligen inte spelar någon roll vem han utgör sig för att vara, så länge han 

är sig själv, manga-inbiten nörd eller inte. Därefter skiftar serien stämning från att visa hur 
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Yamada socialt anpassar sig till samhället och lägger i stället tonvikt på att visa hur han 

socialt skapar sin plats i samhället. Genom att våga stå för och vara den han är, lyckas han 

inte enbart vinna Saoris hjärta, utan även hos personer runtom honom.  

 

Problematiken som uppstår i Yamadas fall är att han i sin tur känner sig alltmer främmande i 

den värld han eftersträvar att nå. Genom hans osäkerhet i sin nya roll som en person inom 

normen känner sig han alltmer som en outsider i sin strävan att vara någon han egentligen inte 

är. Trots att han strävar efter en samhörighet med normen blir det istället en motsatt effekt där 

han alltmer känner sig främmande. På grund av detta kommer Yamada så småningom till 

insikten att han faktiskt strävar efter en identitet som inte tillhör honom.  

 

Därmed kan man konstatera att det finns mycket hämtat från bildningsromanerna där en ung 

pojke växer upp till en man, ett fenomen som är återkommande inom populärkulturen. 

Yamada börjar i seriens början som en osäker ung man som inte vet riktigt vart han hör 

hemma. Till skillnad från alla de andra i sin omgivning, vare sig de är klassificerade som 

ordinärt folk eller otaku, är dessa parter säkra om sin identitet och känner därmed ingen 

osäkerhet kring det. Yamada inleder sin roll i berättelsen som en osäker individ som inte 

riktigt vet vart han vill höra hemma. Hans identitet skapat sedan tonåren som otaku drar 

honom mot den subkulturen medan en del av honom avundas de som anses vara ordinära.  

 

På ett sätt kan man relatera till talesättet där ”gräset ser grönare ut på andra sidan”, ett 

fenomen som innefattar en avund gentemot något som en själv inte har. Men precis som 

berättelser inom genren bildningsromaner inser Yamada under berättelsens gång att han inte 

kan förneka otaku-kulturen han hör hemma hos, eftersom då det innebär en total förnekelse av 

hela han själv som person. Insikten av detta tillåter Yamada att komma till underfund med sig 

själv samt hitta nytt mod att göra bekännelsen till Saori om hans sanna natur istället för att 

fortsätta och visa upp en fasad som egentligen inte är något mer än en konstruerad och fiktiv 

personlighet. 

 

För att illustrera denna bildningsromansinspirerade utveckling inleder serien med att visa 

Yamada när han är som mest bedrövad och ser sig själv som patetisk. När Yamada sedan 

försvarar Saori från den äldre berusade mannen tar han det första steget i sin utveckling för att 

mognas från en ung och osäker pojke till en man med självkänsla och tron på sig själv. 

Processen dit är lång och han får ständigt möta både uppgångar och nergångar, men något 
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som är genomgående för karaktärer inom bildningsromaner är att de oavsett vilka hinder och 

stunder som känns hopplösa, ger huvudpersonen i slutändan aldrig upp och lyckas till slut nå 

sitt mål.  

 

Vad serien eftersträvar är att visa en förädling av den nuvarande individen och inte en total 

make-over där karaktären förkastar sitt personliga jag för att bli någon annan. Detta fenomen 

illustreras i avsnitt där Yamada väljer att kasta bort alla spår av sin nördiga karaktär och 

försöker bli någon annan person än en otaku. Resultatet fick snarare en motsatt effekt och han 

insåg snart att det han kastade bort var inte enbart en hobby utan hans personlighet. Med den 

vetskapen och självinsikten i åtanke, lyckas Yamada med att komma till underfund med sig 

själv och därmed acceptera sig själv för den person han är. Genom denna insikt skapar han en 

personlig förädling då han tror mer på sig själv och mer beslutsam om sina mål.  

 

Det som även var en bidragande faktor till denna utveckling var den närhet och koppling han 

hade med sina chattkompisar som han rådfrågade och kunde diskutera med. Trots att de under 

seriens gång aldrig fysiskt träffat varandra, kunde de via Internet öppna upp sig på ett sätt som 

dem kanske aldrig gjort i vanliga fall, just för anonymiteten. Denna gemenskap gav Yamada 

mod att våga ta itu med sitt liv och sig själv, för att han hela tiden hade vetskapen om att det 

fanns någon bakom honom och gav honom stöd. Oavsett om formatet på relationen utspelade 

sig över Internet, vill serien visa att det faktiskt finns en annan person bakom meddelandena 

som är kapabel att ge emotionellt stöd. 

 

Något som kan identifieras i Yamadas maskuliniseringsprocess och som kan relateras till 

bildningsromaner är att han haft support och stöd från andra individer från början till slutet. 

Detta framkommer tydligt i varje moment och prövning Yamada ställs inför där han rådfrågar 

den gemensamma massan på chattforumet och får till större delen positiva tips och 

uppmuntranden som får honom att fortsätta vägen till mognad. Detta är Yamada själv 

medveten om eftersom han blir emotionellt berörd av chattmedlemmarnas vänskap och 

välvilja, trots att han aldrig ens träffat någon av dem tidigare. Det enda han i sin tur kan göra 

är att med ödmjukhet tacka alla de inblandade för deras råd och stöd. Vad serien vill visa är 

att även om en individ som Yamada till synes verkar gå en egen väg, så finns det alltid några 

eller någon som antingen direkt eller indirekt finns till och ger både stöd och support. Seriens 

budskap med detta är att visa att en individ är som starkast när denne har en kännedom om att 

det finns andra som tror på en och oavsett omständigheter. 
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4.1 Diskussion 

Det som är generellt för både FC Z och Densha Otoko är att fokus ligger på att visa en 

förvandling där karaktärerna överstiger sig själva, men i slutändan är det inte resultatet folk 

berörs av utan den faktiska individen och dess personlighet. I FC Z tränas laget för att bli 

fotbollsspelare, men eftersom de inte har idrottsbakgrund eller motivation att bli något utöver 

det, kommer de inte heller att bli professionella spelare. Samma fenomen påträffas i Densha 

Otoko då Yamada väljer att förändra sig själv med syfte om att göra ett gott intryck hos Saori, 

men fasaden förblir något mer än ytligt och han strävar inte efter en total förändring av livsstil. 

Det som även är gemensamt är slutresultatet där förvandlingen hos individerna inte är något 

som kan uppfattas med blotta ögat. Deltagarna i FC Z är fortfarande lika karismatiska och 

nördiga, likaså Yamada som fortfarande har samma intressen och klär sig ”nördigt”. Istället är 

det mer en mental förvandling, speciellt hos självförtroendet hos FC Z och Yamada, där de 

vågar tro på sig själva på en helt annan nivå. Det är bland annat denna förvandling som man 

som tittare berörs av mest, när man får följa en person från första delen och hur denne under 

en lång kamp mognas och utvecklas, när man övergå från att se det avvikande och istället 

betraktar personen i fråga ur ett nytt ljus. Detta fenomen påträffades redan under freakshow-

tiden med personer som trots sina avvikelser accepterades av samhället och levde helt 

ordinära liv som respekterade medborgare.  

 

Det som är genomgående för båda serierna är att bägge på något sätt avspeglar en bild av 

manlighet och hur den kan tänkas vara. I FC Z handlar det till större delen om att deltagarna 

ska härdas till orädda och tuffa fotbollsspelare som ska efter träning kunna möta lag som 

spelat med fler års erfarenhet samt vara fysiskt och psykiskt kapabel att stå upp mot 

motståndarna. Det man kan se när man följer serien från del ett till sista delen är en subtil 

personlighetsförändring hos många av deltagarna. Många av deltagarna blir mer självsäkra på 

sig själva, även delvis som fotbollsspelare men störst förändring ser man på deras 

personligheter. I Densha Otoko ligger fokuset inte på att Yamada ska härdas och bli tuffare 

utan istället finna styrka i den personlighet han redan har. Istället för att utstå en massa fysiska 

eller mentala prövningar som laget i FC Z handlar det istället mer om att Yamada öppnar sig 

helt för Saori och visar hela henne hela hans innersta. Det han visar är en annan form av mod 

då han istället visar Saori sin ”svaga” sida, som i detta sammanhang blir en form av mod i sig.  
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Det som givetvis är en bidragande faktor till varför dessa två serier valt att framställa detta på 

olika sätt är till större delen beroende på sammanhang. I FC Z utspelar sig större delen på en 

fotbollsplan, där mental och fysisk svaghet ses som en negativ faktor och något som 

motståndarlagen gärna använder till deras fördel för att vinna. FC Z kretsar kring det faktum 

att det egentligen är en tävling och är därmed inte enbart en dokusåpa om personlig 

självförbättring. Därför är det i detta sammanhang viktigt för laget att sträva efter den form av 

manlighet som finns inom fotbollsvärlden, eftersom de enda förutsättningar laget har för att 

vinna är att spela efter samma spelregler.  

 

I Densha Otoko är det till skillnad från FC Z inte bundet till någon form av tävling utan 

kretsar istället kring det vardagliga livet. Därför kan serien istället visa på en annan form av 

manlighet som Mellström hänvisade till när det i 1700-talets franska hovet ansågs vackert och 

manligt med män som vågade visa sina känslor, gråta och skriva kärleksfulla poems. Detta ser 

man då som ett återkommande fenomen i Densha Otoko där Yamada inte gör sig vidare bra 

som den macho-stereotypen av man utan faller mer in på det manlighetsideal som fanns i 

franska hovet under 1700-talet. Det som är viktigt att notera är att det sistnämnda inte är ett 

ideal som Yamada valt att eftersträva utan han framställs på det viset i serien som person. Det 

är ett ideal han personligen inte är alltför stolt över utan ser sig själv som en patetisk man, 

men det är just denna ärlighet och öppenhet som vinner Saoris hjärta.  

 

Därmed är både sammanhanget och omgivningen väldigt olik den i FC Z och Yamada 

behöver inte eftersträva samma form av manlighet såsom laget i FC Z. Manligheten i sig är 

därmed inget konkret utan skiftar beroende på samtid. Vad som är genomgående för bägge 

serierna är att de båda förespråkar en positiv inställning till den nya formen av manlighet, 

nördar. I likhet med Mellströms studie visar det att manlighet inte har en fast form utan skiftar 

för att anpassas till tiden. 

  

Relationen till freakshow finns även i programmens upplägg, genom att visa vardagsaktiveter 

som deltagarna och Yamada utför, det vill säga, aktiviteter som för många inte är utöver det 

vanliga som i FC Z med träning eller Yamada med uppvaktandet av en kvinna. Detta varvas i 

sin tur med andra scener på specifika aktiviteter som i vanligtvis sällan utförs av den vanlige 

tevetittaren. I FC Z som exemplifieras detta genom avsnitt där deltagare går på glödande kol 

och hoppar fallskärm. I Densha Otoko får tittaren följa Yamada utmana sig själv och råka ut 

för en massa knasigheter i konflikten mellan hans identiteter. Tittar man på hur freakshows 
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lades upp enligt Bogdan var det inte ovanligt att folk med avvikande egenskaper fick visa hur 

de utförde vardagliga sysslor, men även egenskaper som endast de kunde utföra.  

 

Upplägget i programmen är därmed upplagt på samma sätt som freakshow men ändå utan att 

exploatera deltagarna eller karaktärerna som extremt avvikande, något som förekom inom 

freakshow. Dock är det viktigt att poängtera att bägge serierna i grund och botten inte är en 

remedierad freakshow trots de verktygen både FC Z och Densha Otoko valt att applicera. Vad 

som kunnat inträffa är att serierna enbart blivit en remedierad form av freakshow med samma 

inriktning och syfte. Även om utgångspunkten i inledningen var densamma, så blir det ett 

annat slutresultat som istället återspeglar till en förädling av karaktär som man vanligtvis ser 

inom bildningsromaner och amerikanska sportfilmer.  

 

FC Z och Densha Otoko lyckas genomföra sitt upplägg med ett positivt slutresultat genom att 

ha en genomgående röd tråd som härstammar från tittarens egna upplevelser av berättelser. 

Essensen av programmen är något som redan är inplanterat i våra huvuden genom vår relation 

till filmvärlden. Kampen FC Z står inför när de tränar inför matchen från FC Zulu är en direkt 

remediering av amerikanska sportfilmer där ett lag bestående av en skara individer med olika 

egenskaper och intressen enas för att besegra ett motståndarlag. Det lag som står i fokus 

brukar generellt sätt framställas som en skara individer med olika egenskaper, åsikter och mål 

som sedan med hjälp av en ledare ska enas som ett gemensamt lag. Motståndarlaget i sin tur 

framställs oftast som ett unifierat lag där alla spelare redan har ett gemensamt mål och är ofta 

inom en och samma norm. Dessutom är det sällan fler än ett fåtal individer som utmärker sig 

från mängden. Detta är hur filmer generellt sätt framställer två lag motståndarlag. 

 

I FC Zs fall representeras laget som en samling av nördar med olika bakgrunder och intressen 

som under Glenn Hyséns ledning ska uppnå toppen som ett enat fotbollslag och besegra FC 

Zulu. FC Zulu i sin tur presenteras till skillnad mot FC Z aldrig som ett individuellt 

fotbollslag utan de få sekvenser tittaren får se handlar till större delen om att visa FC Zulu 

som ett redan enat lag med mer än ett års erfarenhet före FC Z. Det som dock är intressant i 

FC Zs fall är att bägge lagen egentligen är underdogs, men på andra nivåer och plan. Bägge 

lagen har upplevt praktiskt taget liknande situationer med ett underdog-lag som möter 

etablerade fotbollsklubb. Serien har valt att lyfta ur underdog-fenomenet från FC Zulu och 

istället framställa laget som ett redan etablerat fotbollslag, troligtvis för att laget redan har ett 

försprång med ett år. 
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I Densha Otoko utgår berättelsen istället från en situation likt berättelsen om Skönheten och 

Odjuret, där en karaktär är föraktad av andra som ett odjur tills han träffar en skönhet som ser 

honom för den han är och sakta men säkert förälskar de sig i varandra. Trots att odjuret 

föraktas av de andra, är det ändå en person som ser igenom den fysiska ytan och lär sig känna 

den inre skönheten.  

 

Dock finns det en skillnad på hur FC Z och Densha Otoko väljer att förhålla sig till 

gestaltningen av att våga vara sig själv. Densha Otoko handlar till en början mest om att 

försöka uppnå ett konstruerat manlighetsideal med syftet att efterlikna en stereotyp som fanns 

i det samhället serien utspelade sig i. Istället för att fortsätta på samma spår väljer Densha 

Otoko istället att rikta in sig på ett annat spår efter andra halvan av serien till något som 

möjligtvis var den bidragande faktorn till dess popularitet, förmågan av att finna sig själv och 

våga tro på sig själv. Istället för att leva upp till ett ideal väljer Yamada att helt och hållet att 

öppna upp sig själv och visa sig själv, inte för att han anser att det är manligt eller att det är 

hans bild av manlighetsideal, utan för att det är just ”han” och ingen annan. Därmed inser han 

att han inte behöver uppnå eller visa upp ett konstruerat manlighetsideal för att bli accepterad 

utan det är hans inre och personlighet som accepteras för vad han är.  

 

I FC Z är det andra förhållanden eftersom spelarna ständigt måste eftersträva att bli ”tuffare” 

och ”hårdare” och det påminns även publiken om i praktiskt taget varje avsnitt. Även om de 

personligheter vi som tittare blir fästa vid inte är den ”tuffa och hårda” FC Z, verkar 

programmet ständigt eftersträva att personerna ska härdas. Det som skiljer sig mellan Yamada 

och spelarna i FC Z är att Yamada blir medveten om att han inte behöver uppnå hans ideala 

bild av manlighet utan skapar i sin tur en manlighet av det han redan har. Förutsättningarna i 

FC Z är dock annorlunda eftersom laget befinner sig i en fotbollsvärld som de själva måste 

anpassa sig efter för att överhuvudtaget ha en chans till seger. Trots det lyser ändå 

individernas personlighet igenom och även om spelarna inte blir mycket mer ”fysiskt tuffare”, 

känns det som om det inte spelar alltför stor roll eftersom det finns något annat utöver det som 

räknas. Återigen kan man koppla det till ”underdog”-fenomenet med en liten individ som mot 

alla odds övervinner något. Fenomenet är nog en av de mest använda klichéerna i sagovärlden 

och FC Z bevisar att det fungerar även än idag. Även Densha Otoko använder sig av 

detta ”underdog”-fenomen då Yamada börjar sin berättelse när han är som mest bedrövad och 
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verkligen känner att han nått botten. Därifrån får tittaren följa en progressiv förvandling som 

egentligen bör ses mer som en mognadsfas gentemot FC Zs förvandling till fotbollslag.  

 

Vad serierna har gemensamt bägge väljer att lägga fokus på fenomenet kring 

maskuliniseringsprocessen och aspekten kring bildningsromaner. Båda väljer att lägga fokus 

på att visa upp en personlig individuell mognad av karaktär. Laget i FC Z och Yamada inleder 

sina berättelser med en fas där de kommer till underfund att de måste utvecklas för att nå sina 

personliga mål. Genom serierna får de möta olika bekymmer och därefter komma till insikt 

om vad de måste göra för att uppnå det dem strävar efter. Gemensamt för både serierna är att 

bägge efter en lång kamp slutligen lyckas nå sitt mål. Därmed kommer de även till insikt att 

de inte genomgått några större fysiska förvandlingar såsom en total make-over utan mer av en 

förädling av den personliga karaktären.  

 

Det som är genomgående är att båda serierna förespråkar mer av en uppgradering av karaktär 

och person istället för att förkasta en redan existerande identitet. Istället lägger bägge serierna 

fokus på att framhäva den mognadsprocess FC Z och Yamada genomgår så att de i slutänden 

blir något mer än den de var innan. Genom en förädling av de individuella egenskaperna blir 

det inga stora personlighetsförändringar hos personerna utan mer av en insikt av deras 

egentliga möjligheter och begränsningar. Denna personliga utveckling gör att både FC Z och 

Yamada inser vilka de egentliga är och vilka de strävar efter. Även om spelarna i FC Z strävar 

efter att bli fotbollsspelare är de medvetna om att de troligtvis aldrig kommer att nå den nivån 

som krävs för professionell fotboll. Det väsentliga med detta är att de inser att även om de är 

nördar, så kan de åstadkomma mer än vad de kunde innan seriens början. Självkänslan och 

modet att våga utmana sig själv bidrar till att deltagarna vet vad de kan, inte kan och vill 

förbättra.  

 

* 

 

Serierna valt att endast gestalta den manliga aspekten av fenomenen då det vid skrivandets 

stund inte finns några kvinnliga motsvarigheter av vare sig Densha Otoko eller FC Z. Detta är 

dock inte endast begränsat till serierna utan även många andra berättelser och serier. 

Berättelsen om skönheten och odjuret representeras av en kvinna som skönhet och en man 

som odjuret. Likaså kan man se på den tidigare nämnde i inledningen, dokusåpan Beauty and 

the Geek, som även den följer samma koncept. De riktigt inbitna otakuna i Densha Otoko 
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gestaltas alla samtliga av män och därmed finns inte en kvinnlig skara representerad. Detta 

kan bero på att serierna främst utgått från att det är mer samhälligt accepterat att titta på 

manliga nördar och uppfatta dem som charmiga medan det hade varit en helt annan 

uppfattning om producenterna använt sig av berättelser om kvinnliga nördar. Troligtvis beror 

det mycket på tittarens vana att uppfatta kön och roller inom massmedia. Inom 

populärkulturen och berättelser är det vanligtvis det manliga könet som står får uppvisandet 

av brister som sedan ska maskuliniseras och mognas till fulländade män. Det kvinnliga könet i 

sin tur faller oftast in i en generaliserad kategorisering där kvinnorna ska vara attraktiva och 

vanligtvis de som männen strävar efter att nå. Det intressanta i det här fallet är att även om 

serierna strävar efter att vara nyskapande i sin gestaltning av samtida fenomen, så faller de in i 

stereotypa kategoriseringar genom att endast porträttera fenomenet ur ett manligt perspektiv. 

Avsaknaden av en feminin motsvarighet till FC Z och Densha Otoko gör att det väcker 

intressanta frågor om hur handlingen och mottagandet hade sett ut om det funnits en kvinnlig 

motsvarighet. Även om det givetvis finns filmer och serier som kretsar kring omvandling av 

kvinnliga huvudkaraktärer, handlar de oftast om någon form av make-over, främst av 

utseende. Det är väldigt sällan man ser en oattraktiv kvinna förbli oattraktiv inom 

populärkulturen. De genomgår alltid någon av fysik förvandling och inte en förädling som 

personerna i FC Z och Densha Otoko gör.  

 

En annan intressant aspekt är att trots distansen mellan FC Z och Densha Otoko, berör de 

ändå samma ämne. Distansen mellan serierna är så pass stor att det låter osannolikt att det 

skulle finnas en direkt koppling mellan dessa två, vilket pekar på att nördar som ett kulturellt 

fenomen inte är bundet till regionala samhällstrukturer. Istället kan man resonera om det kan 

vara så att manlighet är ett globalt betingat fenomen som influerats av mängder av olika 

aspekter inom media. Likt ett gigantiskt nätverk kan ett fenomen från en plats sprida sig till ett 

annat, vilket kan förklara varför bägge serierna valt att gestalta just nördar vid en och samma 

tidpunkt. Manlighet som ett kulturellt fenomen är inte längre enbart begränsat till en region. 

Med den globala kontakten mellan olika medier som finns idag kan en form av manlighet 

influera en annan på andra regioner. Genom denna koppling är det möjligt att medieaktiva 

länder i öst och väst influerats av varandra för att sedan skapa en global gemensam 

uppfattning. 

 

De verktyg som applicerats i berättarformen har i sitt utförande en möjlighet att missbrukas så 

att det blir ytterligare en remedierad form av freakshow, likt det fenomen Öst valt att studera. 
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Istället vänder FC Z och Densha Otoko på perspektivet och ger därmed ett mer positivt 

resultat där individerna i sig inte betraktas som avvikande. I kontrast till freakshow där syftet 

av att distansera individer från en allmän publik, har FC Z och Densha Otoko även applicerat 

verktyg för att involvera publiken i handlingen och göra deras gruppkänsla och intresse tills 

ens egen.  

 

Serierna har i sitt utförande förmedlat att manlighetsperspektiv inte är något definitivt utan 

genomgår förändringar för att anpassas till samtiden. Genom att till en början presentera 

nördarna med komiskt anklang, väver FC Z och Densha Otoko in publiken i ett tempo där de 

så småningom involveras i handlingen. Från att tidigare varit klassificerade som outsiders blir 

dessa individer alltmer accepterade av normen, inte genom en omvandling av deras karaktär 

utan genom en inblick i deras personlighet. Slutresultatet är en berättelse om hur individer 

ställs inför stora utmaningar och trots alla odds, lyckas övervinna hinder och slutligen nå sina 

mål. Det som slutligen kan konstateras är att serierna må hända vara nyskapande i utförande 

och berättarform men använder sig av redan traditionella medier och sätter dem i en ny och 

mer samtida kontext.  
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