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Abstract	  

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur mansroller uttrycks utifrån manlig vänskap i 

tv-serien ”House M.D.” Till min hjälp har jag använt mig av frågeställningarna: Hur skildras 

mansrollen hos karaktären Gregory House i umgänget med James Wilson? Hur skildras 

mansrollen hos karaktären James Wilson i umgänget med Gregory House? Hur skildras 

relationen mellan Gregory House och James Wilson? De centrala teorierna har utgått ifrån 

Connells beskrivning av maskuliniteter, med betoning på hegemonisk maskulinitet och 

underordnad maskulinitet samt Birds beskrivning av homosocialitet som beskriver sociala 

praktiker i manligt, heterosexuellt umgänge med utgångspunkt ur en hegemonisk maskulinitet. 

Fokus har också legat på att ge läsaren en tydlig bakgrund i hur synen på mannen förändrats, hur 

vänskap mellan män sett ut historiskt och förändrats över tid samt vilka mekanismer som legat 

till grund för dynamiker inom manlig vänskap. Materialet har analyserats utifrån en metod som är 

framtagen för just TV-program, ”How to Study Television” men jag har skapat en specifikt 

anpassad metod utifrån detta som fokuserar på narrativet. Studien visar på tydliga inslag av de 

homosociala reglerna i umgänget mellan House och Wilson, främst i form av tävlan och 

känslomässig otillgänglighet. Dock tycks detta samt den typ av hegemonisk maskulinitet som 

House följer vara förlegad och närmast självdestruktiv. Wilson som skildras som varande i god 

kontakt med sina känslor får hjälpa House med Houses känslomässiga hämningar, men Wilson 

gör det via verktyget tävlan – en homosocialt accepterad form. Slutsatsen är att ”House M.D.” 

kritiserar mansrollen som den skildras hos Gregory House samt visar på de svårigheter som följer 

av att umgås inom de homosociala ramarna. 

 

 

 

 

Nyckelord: Homosocialitet, House M.D., manlig vänskap, hegemonisk maskulinitet, 

maskuliniteter, How to study television, maskulinitet i media 
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1 Inledning	  

I vår västerländska tillvaro omges vi av mängder av populärkulturella verk som speglar, skapar 

eller reproducerar beteenden av olika slag. En typ av beteenden är könsrollsrepresentationer och 

en hel del forskning har gjorts i ämnet, bland annat på komediserier som bygger på tydligt 

manschauvinistiska karaktärer (till exempel ”Two and a Half Men”). Då jag upplever att teorier 

om feminina representationer är ganska spridda och välkända, både hos allmänheten och vad 

gäller mig själv, medan teorier kring maskulina framställningar inte är lika bekanta, så vill jag 

inrikta mig på skildringen av maskulinitet. En dramaserie som jag följt med stort intresse, bland 

annat för dess varierade och komplexa karaktärer, är sjukhusserien ”House M.D.”. Ett 

genomgående tema är vänskapsrelationen mellan karaktärerna Gregory House och James Wilson. 

Skildringen av denna relation är rik på nyanser och växlingar. Jag vill i min c-uppsats studera hur 

mansbilden i tv-serien ”House M.D.” skildras utifrån ett homosocialt perspektiv. Forskningen 

kommer därmed att rikta in sig på mansrollens skildring utifrån manlig vänskap. 

2 Syfte	  och	  frågeställningar	  

Mitt syfte med denna uppsats är att analysera hur mansroller uttrycks utifrån manlig vänskap i tv-

serien ”House M.D.”. 

 

- Hur skildras mansrollen hos karaktären Gregory House i umgänget med James Wilson? 

- Hur skildras mansrollen hos karaktären James Wilson i umgänget med Gregory House? 

- Hur skildras relationen mellan Gregory House och James Wilson?  

3 Material/avgränsning	  

Uppsatsens fokus ligger som nämnt på hur karaktärerna Gregory House och James Wilson 

skildras i sina mansroller utifrån sina förhållningssätt, sin vänskap, till varandra. Urvalet av 

material har gjorts med hänsyn till frekvensen av dessa karaktärers förekomst samt samspelet 

dem emellan för att säkerställa tillräckligt underlag för analysen. Med anledning av uppsatsens 

begränsade utrymme har jag avgränsat materialet till två avsnitt. Jag har sedan tidigare följt 

säsongerna 3-7 på TV. Inför denna studie har jag läst sammandrag av de åtta säsongernas 

sammanlagda 177 avsnitt på Wikipedia för att skapa mig en bild av vilka avsnitt som bäst passar 

in på nämnda urvalskriterier (http://en.wikipedia.org/wiki/House_%28TV_series%29). Varje 

avsnitt har sedan getts en relevansmärkning från 0-5. 0 innebär att Wilson inte alls förekommer i 

avsnittet, medan 5 innebär en frekvent förekomst av Wilson samt interaktion mellan Wilson och 

House. Avsnitten med relevansmärkning 5 har därefter delats upp i två kategorier utifrån vem av 
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de två parterna som står för de mest aktiva handlingarna i relationen – vem som driver relationen 

i avsnittet. Slutligen har jag slumpmässigt valt ett avsnitt ur vardera av dessa två kategorier, vilket 

utmynnat i avsnitt 21 i säsong 5 ”Saviors” [1] samt avsnitt 17 i säsong 6 ”Knight Fall” [2] . 

4 TV-‐serien	  ”House	  M.D.”	  

”House M.D.” är en amerikansk TV-serie inom genren sjukhusdrama. Serien startade 2004 och 

det avslutande 177:e avsnittet sändes 2012. Serien utspelar sig på det fiktiva universitetssjukhuset 

Princeton-Plainsboro (http://en.wikipedia.org/wiki/House_%28TV_series%29). Seriens nav är 

den auktoritetstrotsande, självcentrerade, cyniska och högintelligenta doktor Gregory House som 

ständigt balanserar på en fin linje mellan genialitet och hybris. House lider sedan flera år tillbaka 

av en kronisk smärta i sitt ena ben vilket gör att han tvingas använda käpp samt i det närmaste 

missbrukar smärtstillande tabletter. Houses uppgift är att tillsammans med sitt team av 

diagnostiker ställa diagnos på patienter som är nära nog omöjliga att diagnostisera och därtill ofta 

döende. Avsnitten bygger ofta på att i kamp mot klockan lösa fallet innan patienten dör. Serien 

grundar sig till viss del på den medicinska aspekten, men kanske i ännu högre grad på den 

personliga aspekten som skildrar läkarnas privatliv, karaktärer och interna samspel varav House 

ges störst utrymme. Genom sitt chefskap i teamet och sin dominanta personlighet är House en 

högst inverkande faktor på allt och alla omkring sig. House besitter en märklig förmåga att i 

slutändan alltid nå fram till korrekt diagnos, hur svårt fallet än verkar. Avsnittens upplösning 

gällande diagnosticeringen brukar oftast inbegripa att House, i en diskussion eller situation som är 

helt ovidkommande för patientfallet, finner en ledtråd som lyfter upp den sista pusselbiten ur 

Houses undermedvetna och ger honom en uppenbarelse om vad patienten lider av. House är 

nästintill besatt av att knäcka de gåtfulla patientfallen, dock inte för patienternas skull utan för att 

stilla sin egen nyfikenhet. Han beror mycket av teamets resonerande kring möjliga diagnoser som 

ett viktigt bollplank att jobba mot.  

 

En stor del av seriens handling kretsar kring vänskapsrelationen mellan House och hans enda 

sanna vän James Wilson, chef över onkologenheten. Wilson är till sin karaktär nyanserad, 

människovänlig, sympatisk och lojal. House och Wilson har känt varandra sedan de var nybakade 

läkare och jobbar på samma sjukhus. Deras relation påverkas till stor del av Houses dominanta 

personlighet och handlingar och Wilson ifrågasätter även vid flera tillfällen om House 

överhuvudtaget är hans vän. 
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Nämnas bör också att serien har flera andra återkommande karaktärer, däribland sjukhuschefen 

Lisa Cuddy och olika teammedlemmar. Då dessa karaktärer faller utanför uppsatsens tema, så 

lämnar jag beskrivningen av dessa därhän. 

 

5 Tidigare	  forskning	  

I följande avsnitt skisseras dr. House utifrån en perspektivet ”doktorshjälte” med fokus på 

representationen av maskulinitet. För att ge en bakgrund till medierad manlig vänskap skisseras 

därefter i korthet hur manlig vänskap skildrats i amerikanska TV-program under ett urval av 

1900-talets decennier. 

5.1 Doktorshjälten	  House	  

Rebecca Feasey har i boken ”Masculinity and Popular Television” analyserat hur bilden av 

den manlige doktorshjälten i sjukhusdraman på TV framställts och förändrats från 1950-talet 

fram till 2000-talet. Feasey analyserar Gregory House med utgångspunkt i säsongerna 1-3. 

House beskrivs ha gudkomplex och vara arrogant, oprofessionell och auktoritär mot sitt 

team. Samtidigt menar Feasey att House aldrig låter sig avbrytas när han jobbar på ett fall, 

han förlorar sällan patienter samt underkastar sig aldrig vårdmässigt tvivelaktiga beslut från 

sjukhusadministrationens sida. Feasey menar att ”House M.D.” problematiserar samtida 

maskulinitet genom att visa på det lidande House får utstå genom att bland annat börja tvivla 

på sin yrkesmässiga kompetens, förfalska recept för att få de smärtstillande han gjort sig 

beroende av samt att åtalas för detta. Vidare beskrivs en växande kritik mot maskuliniteten 

under 1990-talet och Feasey menar att denna kritik återfinns i såväl ”House M.D.” som i 

många andra nutida sjukhusdraman genom att uppvisa en ”suspekt syn på en självsäker 

maskulinitet” (Feasey 2008:68, 76-79). 

5.2 Manlig	  vänskap	  på	  TV	  

Lynn C. Spangler har forskat i representationen av manlig vänskap på amerikansk TV med 

nedslag i TV-serier under 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet (Spangler 1992:97-

ff). Jag kommer här helt kort att återge de tydligaste temana för respektive decennium för att 

ge en bakgrund till hur manlig vänskap skildrats på TV genom åren. 

 

Under 1950-talet fokuserar Spangler på två genrer, western-serier och komedier. Western-

seriernas manliga vänskapsteman kretsade ofta kring handlingsorienterat umgänge i farliga 

miljöer. Man diskuterade inte känslor, men man hämnades ofta sina bortgångna vänner. I 
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komedierna fanns större utrymme för att klä vänskapen i ord. Flera av komedierna tecknade 

manliga vänskaper som rymde exempelvis svartsjuka, innerliga samtal och vardagligt stöd 

(Spangler 1992:97-100). Under 1960-talet fortsatte de mer känslosamma 

vänskapsskildringarna i komedierna medan western-serierna lämnade de aktivitetsbaserade 

vänskaperna i arv till äventyrsserier och actionserier. Undantag fanns, däribland Star Trek 

som återkommande tematiserade Spocks problematik med känslor.  

 

1970-talets tv-program påverkades till stor del av tidens politiska utveckling, den 

framväxande feminismen och även en önskan att nå fler kvinnliga tittare. Detta präglade 

komedier genom en ny inriktning på karaktärsbaserad komedi (mot en tidigare 

situationsbaserad komedi) samt karaktärers personliga utveckling. Spangler beskriver hur 

äventyrsserier och actionserier i större utsträckning skildrade mer inkännande relationer 

mellan män samt lät männen uppvisa mer känslosamma sidor. Det sistnämnda delades dock 

främst med tittaren snarare än med andra män i serierna (102-105). I 1980-talets tv-program 

påverkade de konservativa strömningarna komedierna som mer fokuserade på relationer 

inom kärnfamiljer än vänskap utanför familjen. Manlig vänskap skildrades främst i 

action/drama-serier såsom The A-Team och männen knöt förvisso an till varann men 

återigen inte på ett intimt eller förtroligt sätt. Man umgicks inte bara för att umgås, utan det 

handlade om att gemensamt nå ett visst mål eller lösa en viss uppgift. Men också en ny typ av 

dramaserier som skildrade känslosamma män med intima vänskapsrelationer med andra män 

började dyka upp. Dessa serier var direkt riktade mot den eftertraktade målgruppen 

”yuppies”. 

6 Teoretisk	  referensram	  

I det första teoriavsnittet följer en kort redogörelse för hur synen på mannen och maskulinitet 

ändrats och gått från att anses vara en naturlig essens till att ses som en relativ konstruktion. 

Vidare beskrivs den relativa fond som könsdikotomier utgör och med utgångspunkt i detta 

skisseras olika maskuliniteter med särskilt fokus på hegemonisk maskulinitet samt underordnad 

maskulinitet. I det andra teoriavsnittet beskrivs hur vänskap mellan män historiskt sett ut och 

sedermera förändrats samt möjliga orsaker till denna förändring. Härnäst fokuseras på 

homosociala praktiker som springer ur den hegemoniska maskuliniteten och som reglerar och 

inverkar på nutida manlig vänskap. 
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6.1 Mannen:	  Från	  oreflekterad	  essentialism	  till	  analyserad	  konstruktion	  

Maskulinitetsforskningen startade på allvar under 1990-talet i kölvattnen efter feministisk 

forskning och forskning om homosexualitet, vilka inriktade sig specifikt på kvinnor och 

homosexuella. Innan dess fanns länge en syn på mannen och maskulinitet som naturlig, 

normativ och ickekonstruerad. Utöver att gayrörelsen och kvinnoforskningen inte belyste 

(heterosexuell) maskulinitet och därmed indirekt bidrog till nämnda syn på mannen 

(MacKinnon 2003:IX, 7-8), så menar Anthony Easthope att maskulinitet, just genom att 

maskera sig som normal och universell, försökte hålla sig under radarn (Easthope 1986:1).  

En annan orsak till att maskulinitet länge undgick analys kan vara att självrannsakan har 

ansetts vara oförenlig med mansrollen:  

 

To think about masculinity is to become less masculine oneself. For one of the most powerful 

archetypes of the manhood is the idea that the real man is the one who acts, rather than the 

one who contemplates. /---/Self-consciousness is a crack in the wholeness of his nature. 

(Schwenger 1989:110) 

 

Schwengers ord rör vid att vissa typer av beteenden får män att verka omanliga. Men 

begreppet ”omanligt” rymmer ofta en automatiskt medföljande och högst oreflekterad 

innebörd - ”kvinnligt”. Många genusforskare har pekat just på hur dikotomier (motsatspar) 

används för att beskriva maskulinitet och femininitet. Det den ena är, är automatiskt den 

andres motsats (Lorentzen 2004:9-12, 73-75 & MacKinnon 2003:7-8). Detta går i linje med 

hur Rosalind Gill tecknar maskulinitet, eller snarare maskuliniteter, som relationella – de 

skapas och definieras i relation till något annat, såsom femininitet eller homosexualitet. Gill 

sammanfattar nutida maskulinitetsforskning som präglad av denna konstruktionistiska syn på 

maskulinitet - idén om mannen som essens är passé (Gill 2007:30). I vardagligt tal pratar man 

ofta om ”mansrollen” när man diskuterar manlighet, men de ”maskuliniteter” som Gill 

refererar till har en given och cementerad plats inom maskulinitetsforskningen. De springer 

ur Bob Connells idé om hur kombinationer av sociala faktorer som sexuell läggning, klass 

och ras skapar olika maskulinitetstyper. Dessa maskuliniteter rangordnas i en makthierarki 

och överst på skalan finns den hegemoniska maskuliniteten. I relation till den hegemoniska 

maskuliniteten finns också underordnad, delaktig och marginaliserad maskulinitet. Hegemonisk 

maskulinitet är vad som i exempelvis media och offentlighet förespråkas vara manligt och den 

underordnar alla andra grupper (såsom homosexuella män, kvinnor eller arbetarklass). 

Kimmel sammanfattar det som att den hegemoniska maskuliniteten är den maskulinitet som 

maktens män framhåller som manlig och därmed innefattar män som befinner sig inom, samt 
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innehar, makt (Kimmel 1994:125) Den är därför inte nödvändigtvis en spegling av män i 

allmänhet, utan snarare en ouppnåelig bild (Connell 1995:100-105). Exempel på attribut som 

vanligen räknas till denna maskulinitet är att vara man, vit, heterosexuell samt att inte bete sig 

feminint. Med det sagt så är det viktigt att framhålla att den hegemoniska maskuliniteten inte 

är statisk, utan är föremål för förhandling och förändring. Den hegemoniska maskuliniteten 

måste anpassa sig till omgivande förändring (däribland de underordnade gruppernas 

förändring) för att överleva och behålla sin position. Här kan det exempelvis handla om att 

införliva kvinnliga egenskaper i den hegemoniska maskuliniteten, som att visa känslor. Detta 

görs för att bemöta och ta udden av feministisk kritik och på så vis kringgå kärnproblemet - 

den patriarkala makten (Connell 1995:100-101; MacKinnon 2003:9-15). MacKinnon 

formulerar sig på följande vis: 

 

Masculinity, by this understanding, becomes less hegemonic precisely in order to stay 

hegemonic! 

(MacKinnon 2003:73) 

 

Den underordnade maskuliniteten rymmer de maskuliniteter vars egenskaper inte stämmer 

överens med den hegemoniska maskulinitetens egenskaper. Connell nämner den 

homosexuella maskuliniteten som den kanske mest uppenbara, men innehav av olika 

egenskaper förknippade med femininitet förpassar även heterosexuella män av olika slag till 

denna gruppering. Även om de flesta män inte rakt av motsvarar den hegemoniska 

maskuliniteten, så stödjer flertalet av männen ändå denna indirekt genom att de tjänar på dess 

underordnande av kvinnor och kammar hem de fördelar som denna ger och man talar då om 

den delaktiga maskuliniteten.  Själva samspelet mellan dominanta och underordnade 

maskuliniteter samt inverkande strukturer som etnicitet och klass benämns som marginaliserad 

maskulinitet (Connell 1995:100-105). 

6.2 Manlig	  vänskap:	  Från	  känsla	  till	  reglerad	  homosocialitet	  

De tidigare nämnda motsatstankarna kring manligt och kvinnligt sträcker sig även in 

vänskapens värld. Intimitet, förtroenden och känslor anses traditionellt definiera vänskap 

mellan kvinnor. I männens fall så avfärdas detta som omanligt. Så har inte alltid varit fallet, 

utan längre bak i historien har manlig vänskap varit både känslosam och intim (Spangler 

1992:93). Lorentzen beskriver en utveckling som tar sin början i en studie av manlig vänskap 

i Norge under 1800-talets första halva och som kartlägger påtagligt kärleksfulla och 

känslomässiga brevväxlingar mellan manliga vänner där brevskrivaren innerligt hyllar sin vän 
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och sina känslor för denne. Framåt senare delen av 1800-talet börjar denna hjärtlighet att 

förändras. Modernismens vurm för produktion ses som en möjlig anledning till att det 

känslosamma börjar förlora i popularitet. Vidare nämner Lorentzen den sedlighetsivrande 

kalvinismen (en gren av kristendomen, förf. anm.) som vid denna tid svepte över Europa och 

som inte såg sexuell njutning med blida ögon. På detta följde att homosexualitet först kläddes 

i ord och därefter kriminaliserades. Just homosexuella män var särskilt ansatta. När nu 

homosexualiteten definierats och gjorts olaglig så följde homofobin naturligt i dess fotspår. 

Rädslan för att anklagas för brott bidrog sedan till att tappa den manliga vänskapen på närhet 

och kärlek. Det blev omanligt att visa känslor (Lorentzen 2004:101-103). 

 

Att föreställningen om att det är omanligt att visa känslor lever kvar än i dag och inverkar på 

mången manlig vänskap kan vi utan vidare konstatera. Sharon Bird har forskat i just social 

interaktion mellan heterosexuella män (homosocialitet) och funnit att den hegemoniska 

maskuliniteten även dikterar formerna för homosocialitet. Hon urskiljer tre meningar som 

springer ur den hegemoniska maskuliniteten och som genomsyrar, och bevaras genom, 

sociala praktiker i det homosociala umgänget: känslomässig otillgänglighet, tävlan och sexuell 

objektifiering av kvinnor. Den känslomässiga otillgängligheten bygger på att män inte ska visa 

känslor och den konstrueras utifrån frigörelseprocessen från modern. Här stöter vi igen på 

könsdikotomierna, då det handlar om att skapa en identitet som är motsatt den feminina. I 

det hela ligger en värdering; att visa känslor ses som en svaghet medan att stänga dem inne 

ses som att ha kontroll (Bird 1996:121-122). Feasey framhåller att det finns en hegemoniskt 

färgad förväntan på att män ska vara självtillräckliga i sig själva. En innerlig, känslomässig 

manlig vänskap skulle innebära att man beror av någon annan och i förlängningen tyda på en 

brist i nämnda självtillräcklighet. Vidare kan blottade känslor såras vilket kan inverka på 

självkänsla och oberoende. Återigen tolkas uttryck av känslor som en potentiell svaghet som 

ska undvikas (Feasey 2008:23). Homosocialitetens andra karaktäristika tävlan skapas i 

umgänget med andra män och bygger hierarkier inom relationer. Då fokus ligger på att vinna, 

så värderas inte samarbete eller gemenskap utan här handlar det om att utmärka och urskilja 

sig från sina medtävlande - sina manliga vänner (Bird 1996:121-122). Anja Hirdman 

förtydligar detta med att tävlandet sker på individnivå och fokuserar på individen men att 

maskuliniteten fungerar som ett sammanlänkande faktor för männen (Hirdman 2002:274) 

Även Feasey pekar på en allmänt hållen åsikt om att manlig vänskap utmärks av tävlan, makt 

och underordning (Feasey 2008:23). Det tredje elementet sexuell objektifiering av kvinnor blir 

även den till i den homosociala interaktionen och handlar både om att särskilja manlig 

identitet från kvinnlig, men också om att värdera den manliga identiteten som överlägsen den 
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kvinnliga. Dessa tre normer utgör en måttstock för vad det innebär att vara en ”riktig man”. 

Bird beskriver hur män som bryter mot normerna inte bidrar till att förändra dem, tvärtom 

bestraffas den som inte följer dem. Det kan till exempel handla om att en man som visar 

känslor utesluts ur gemenskapen, en man som undandrar sig tävlan förlorar i status och en 

man som inte deltar i objektifieringen av kvinnor blir hackad på. Man talar om att den 

hegemoniska maskuliniteten ständigt segrar, då även enskilda ickehegemoniska män ser sig 

själva som att de inte beter sig som riktiga män förväntas göra (Bird 1996:121, 126-130). 

Kimmel anser att maskuliniteten är en enda stor homosocial iscensättning: 

 

Masculinity is a homosocial enactment. We test ourselves, perform heroic feats, take enormous 

risks, all because we want other men to grant us our manhood. 

(Kimmel 1996:129) 

7 Metod	  

För denna studie har jag funnit en kvalitativ analys vara mest lämpad för att utvinna mesta 

möjliga information. Som det komplexa medium TV är med olika bild- och ljudinslag, så har jag 

valt att utgå från en metod som är speciellt anpassad för just TV-program. Metoden beskrivs i 

boken ”How to study television” (Selby & Cowdery 1995). Jag har valt ut vissa delar från denna 

metod och utifrån detta skapat ett anpassat analysschema som beskrivs sist i metodavsnittet. 

Fokus i metodundersökningen har legat på programmets narrativa tema. 

7.1 How	  to	  study	  television	  

Selby och Cowderys metod för tv-studier är en handfast och metodisk tillämpning, som både ser 

till det explicita och implicita meningsinnehållet och ger stor möjlighet till en genomgripande 

analys av materialet. Denna inriktning på både påtagligt och underförstått meningsinnehåll 

lämpar sig väl även för dekonstruktionen av mansbilden. Metoden består av fem aspekter av 

medietexten (konstruktion, kategorisering, institution, narrativ och publik) samt ett operationaliserat 

analysschema. Då tid och utrymme är begränsat inom ramen för denna uppsats, så kommer jag 

endast att tillämpa aspekten narrativ. I denna studie anser jag att denna aspekt är mest givande då 

den genomlyser handlingen metodiskt både på och under ytan. Jag fördjupar mig därför i 

narrativaspekten och lämnar de övriga fyra därhän. Narrativ handlar om att berättarmässiga 

konstruktioner som programmet är uppbyggt kring. Detta får händelserna i programmet att verka 

som om de sker naturligt och i en logisk ordning, fastän det handlar om genomtänkt redigering 

och manipulation av materialet. Oftast är detta så pass grundläggande inbyggt i ett program att 

man som tittare inte ens reflekterar över det narrativa inslaget. Inom den narrativa aspekten 
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beskriver man vad som händer i narrativet samt vilka explicita och implicita meningar som finns i 

narrativet (Selby & Cowdery 1995:5-6, 30).  

 

Selby & Cowderys analysschema är konstruerat på följande vis: 

1. Konstruera en övergripande analys: 

a. Steg 1: Titta på hela programmet och leta efter mönster och strukturer: 

• Sammanfattande översikt: Huvudhändelser och teman 

• Vilka intriger finns? 

• Lista programmets sekvenser 

b. Steg 2: Analysera en öppningssekvens eller sekvens någorlunda i början som 

innehåller en eller två av programmets huvudkaraktärer 

c. Steg 3: Välj en andra sekvens för diskussion 

d. Steg 4: Välj en tredje sekvens för diskussion 

e. Steg 5: Välj en fjärde sekvens för diskussion 

f. Steg 6: Har jag nått en tillräckligt komplex uppfattning om medietexten? 

(ibid.:103-179) 

 

7.2 Anpassat	  analysschema	  

Jag har som ovan nämnt utgått från metoden ”How to Study Television” (Selby & Cowdery 

1995) och med utgångspunkt i utvalda delar konstruerat ett anpassat analysschema med avsikt att 

utvinna mesta möjliga information ur materialet. Avsnittens handling granskas i tur och ordning 

utifrån en narrativ analys enligt följande trestegsprincip: 

 

Steg 1: Övergripande analys (teman) 

Detta steg redogör helt kort för avsnittens teman. Jag kommer att återge avsnittens samtliga 

teman, även sådana som inte direkt inbegriper samspel mellan House och Wilson, för att ge en 

bild av avsnittets ram. I flera fall kan även skenbart irrelevanta teman ha relevans för House och 

Wilsons relation. 

 

Steg 2: Detaljanalys av utvalda sekvenser 

Originalmetoden bygger på att välja ut en öppningssekvens samt ett par, tre andra sekvenser. Jag 

kommer dock att analysera samtliga sekvenser som innehåller samspel mellan House och Wilson 

alternativt berör deras relation för att utvinna en så pass omfattande analys som möjligt. Varje 

sekvens kommer som nämnt att analyseras ur en narrativ aspekt, vilket innebär att man analyserar 
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handling, explicit samt implicit innehåll.  Med hänsyn till uppsatsens begränsade utrymme, så 

förläggs analysen av handlingen till separata bilagor på grund av dess omfattande deskriptiva 

innehåll. Bilagorna följer efter litteratur- och källförteckningen, allra sist i denna uppsats.  

 

Steg 3: Sammanfattande slutanalys 

Utifrån sekvensanalysen i steg 2 görs slutligen en sammanfattande analys av de bägge avsnitten 

med utgångspunkt i frågeställningarna. Steg 1, resterande två delar av steg 2 (explicit och implicit 

innehåll) samt steg 3 presenteras under rubriken ”Resultatredovisning och analys”.  

8 Resultatredovisning	  och	  analys	  

8.1 Analys	  av	  säsong	  5,	  avsnitt	  21	  ”Saviors”	  [1]	  	  

8.1.1 Steg	  1:	  Övergripande	  analys	  (teman)	  

Huvudtemat i de utvalda sekvenserna är att House reagerar på att Wilson plötsligt börjar äta 

hälsosam mat. House försöker på olika sätt att lista ut vad det beror på, men misslyckas gång 

efter annan att lösa detta. Vidare har en medlem i Houses team, dr. Kutner, oväntat begått 

självmord i det föregående avsnittet och detta berörs vid olika tillfällen i avsnittet, så även i scener 

mellan House och Wilson. Ett ytterligare tema skildrar hur Houses kollega dr. Cameron 

självmant involverar sig i ett patientfall som hon försöker få Houses team att ta sig an, vilket går 

ut över hennes planerade semester. House försöker luska ut orsaken till Camerons engagemang i 

fallet. Slutligen är avsnittets sedvanligt svårlösta patientfall denna gång en miljökämpe med ett 

flertal märkliga symptom. 

8.1.2 Steg	  2:	  Narrativ	  analys	  (explicit	  och	  implicit	  innehåll)	  

Sekvens 1, 05:39- 06:50 

Explicit innehåll 

House är i scenens början upptagen med att fundera ut Camerons skäl till att engagera sig i ett 

visst patientfall. Hans uppmärksamhet flyttas sedan helt till Wilsons ovanligt hälsosamma matval, 

vilket Wilson gör allt för att slippa diskutera. Wilson, å andra sidan, anser att House behöver 

prata om sina känslor kring kollegan Kutners självmord, något som House inte vill prata om. 

Scenen slutar med att varken House eller Wilson lyckas få den andre att prata om de önskade 

samtalsämnena. 

 

Implicit innehåll 

I Houses upptagenhet med att ta reda på Wilsons bakomliggande skäl till det nyttiga lunchvalet är 
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han dominant, gåpåig, provocerande och respektlös. Många skulle se matvanor som en högst 

privat fråga, men House bryr sig inte om gränsdragningar utan gräver på tills han fått veta det han 

vill. Han använder olika metoder för att nå sitt mål: ifrågasättande misstro, racka ner på smaken 

på matvalet, förolämpningar ifråga om Wilsons fysik samt antydningar om att Wilsons brors 

sköterska ogillar Wilsons fysik. House drar sig därmed inte för att bli personlig eller måtta slag 

under bältet för att nå sitt mål. Wilson använder också ett urval av tekniker för att hålla emot 

Houses attacker ifråga om matvalet. Wilson låtsas som ingenting, skämtar bort frågan samt 

brukar lätt irritation. House och Wilsons dialog tycks motsvara strategiska drag i ett spel. 

Tävlingsaspekten, som är ett centralt inslag i homosocialt umgänge (Bird 1996:121-122; Hirdman 

2002:274), blir väldigt tydlig här – House vill ta reda på Wilsons hemlighet mot Wilsons vilja, de 

vill olika saker och kämpar mot varann. Denna aspekt utmärks även av skapandet av hierarkier 

inom relationen. Ett exempel på detta återfinns i scenens inledande ordväxling där Wilsons 

kommentar om att Cameron omöjligen kan vilja ha tillbaka sin näsa på Houses slipsten kan vara 

en strategi som syftar till att tygla House genom att tukta hans ego. Det blir då ett sätt att 

degradera House och flytta ner honom ett par pinnhål i hierarkin. House svarar med en sexuell 

anspelning om Cameron – att det inte är hans slipsten hon är efter och att det inte är hennes näsa 

som hon vill placera där. Detta skulle i sin tur kunna ha som syfte att återställa Houses status 

genom att framställa House som sexuellt åtråvärd, efter Wilsons försök till att hålla House 

tillbaka. House återkommer även till ämnet fysisk attraktion några fraser senare då han frågar om 

Wilsons brors sköterska inte gillar Wilsons ”kärlekshandtag”. House har redan gjort klart att han 

anser sig åtråvärd i Camerons ögon, och här väcker han idén om att Wilson inte är i (fysisk) form 

samt därför värderas som oattraktiv i sköterskans ögon. Bägge Houses kommentarer kan tolkas 

som sätt att placera Wilson nedanför House i hierarkin dem emellan. Houses sexuella anspelning 

om Cameron har också sin plats i det homosociala umgänget som sexuell objektifiering av 

kvinnor och även här handlar det om hierarkier – att positionera den manliga identiteten som 

överlägsen den kvinnliga (Bird 1996:121 efter Johnson 1988). 

 

Wilson konstrueras i denna scen som i kontakt med sitt känsloliv och öppen för att prata om 

känslor. Det märks främst genom hur Wilsons framhärdar i att försöka prata med House om ett 

känslosamt ämne (Kutners självmord) och hans övertygelse om att House behöver det. De 

homosociala reglerna föreskriver känslomässig otillgänglighet (Bird 1996:121). Att tala om 

känslor ses vanligen som omanligt (Schwenger 1989:110). Det borde därmed placera Wilson 

inom den underordnade maskuliniteten (Connell 1995:100-105). House, som undviker att tala om 

känslor och istället diskuterar saker och händelser, stämmer överens med den hegemoniska 

maskuliniteten (ibid.). House gör dock en liten eftergift gällande att tala om sina känslor när han 
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säger att han är ledsen över att Kutner inte längre är en del av hans team, men detta kanske mer 

kan ses som en vänlighet mot den döde. House lägger sedan snabbt locket på och säger att det 

inte finns något mer att prata om. Då Wilson försöker ta upp ämnet igen genom att fokusera på 

att klockan som House bär, och som är en present från Kutner, är en symbol för att House inte 

är färdig med att bearbeta händelsen, så skyddar sig House igen genom att föra in samtalet på 

säker mark - klockans finesser. Då Wilson framhärdar så pikar House honom för hans omsorg, 

vilket också linjerar med hur män som inte följer de homosociala reglerna bestraffas (Bird 

1996:126-130). 

 

Men det är kanske ändå inte helt givet vem som ska sorteras in under den hegemoniska 

maskuliniteten. Wilson verkar väl förtrogen med Houses reaktioner då Wilson identifierar 

Houses upptagenhet med Wilsons mat som en avledningsmanöver för att slippa samtala om 

Kutner. Med utgångspunkt i denna kännedom använder sig Wilson av vissa knep för att handskas 

med House, och han avgår i denna scen med segern vad gäller att avstyra frågorna om sin diet. 

Nyckeln tycks faktiskt vara Wilsons förmåga att tala om (Houses) känslor. Denna förmåga kan 

därför snarare ses som Wilsons styrka i denna relation - en sköld gentemot House. Frågan blir då 

om en uppoffrande Wilson tar sig an det svåra jobbet att tala känslor med en motvillig men 

behövande House eller om det hela är ett sinnrikt sätt att mota House. Wilsons framhärdande i 

att prata känslor skulle också kunna ses som ett mål han vill uppnå medan House vill motsatsen 

och även detta kan ses som en slags tävlan, som återigen faller under de homosociala 

umgängesreglerna (ibid.:121). Samtidigt vinner House kampen vad gäller att inte vilja prata 

känslor, så scenen slutar inte med någon fullständig vinst för varken House eller Wilson. 

 

Vad gäller det homosociala umgänget så menar man att män som beter sig ickehegemoniskt, som 

här då Wilson pratar om känslor, anser att de inte beter som riktiga män (Bird 1996:126-130). 

Samtidigt så är den hegemoniska maskuliniteten dynamisk och anpassar sig till omgivande 

förändring för att behålla sin makt (MacKinnon 2003:9-15, Connell 1995:100-101). Wilson verkar 

inte likställa att tala om känslor med att vara en ”oäkta man” även om House pikar honom för 

det, vilket kan tyda på att den hegemoniska maskuliniteten kan ha utvecklats till att numer 

inbegripa känslomässig tillgänglighet. Ett annat möjligt alternativ är att då förmågan att tala om 

känslor verkar säkra en del segrar för Wilson inom relationen House/Wilson, så kanske detta 

beteende inom denna relation ses som ett vapen inom den homosociala tävlingsaspekten och 

därför inte längre klassas som en underordnande egenskap. 

 

Sekvens 2, 13:33-14:35 
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Explicit innehåll 

House fortsätter att kartlägga Wilsons matvanor. I denna scen tar han sig friheten att snoka i och 

smaka på Wilsons matlåda. Som en hämnd mot Wilson för att Wilson tipsat en patients fru om 

var hon kan hitta House, så kastar House matlådan (det är lite svårt att uttala sig om han ändå 

skulle ha kastat lådan, det ser dock ut som han gör det med större övertygelse och inlevelse efter 

att ha fått veta att Wilson tipsat kvinnan om Houses möjliga tillhåll). Att Wilson berättat för 

patientens fru var hon kan finna House, kan man tycka är en fullt normal handling på ett sjukhus, 

men det irriterar House som alltså bestraffar denna handling. 

 

Implicit innehåll 

I denna scen blir det tydligt hur allt underkastas House samt ges en betydelse utifrån dess 

relevans för House. Incidenten med matlådan visar på att House inte respekterar gränser - 

Wilsons egendom och matval. Det primära för House är att nå sitt mål, att få sin nyfikenhet 

stillad. Allt annat är underställt detta behov. Matlådan är en del i pusslet som House måste lägga 

för att ta reda på bakgrunden till kostomläggningen. Återigen finns starka kopplingar till det 

homosocialas tävlingsaspekt (Bird 1996). House har ett instrumentellt förhållningssätt till 

matlådan som bara ses som en pusselbit i spelet. Samtidigt behandlar House en yrkesmässig 

handling (att Wilson hänvisar patientens fru till House) som något personligt och hämnden blir 

likaså personlig genom att Wilson fråntas sin lunchlåda. Det kan också vara så att House ser 

handlingen som en del av tävlingen, som ett medvetet försök till distraktion från Wilsons sida. 

Att House kastar matlådan är då också en del av tävlingen och ett direkt svar på Wilsons 

störningsmoment. 

 

Sekvens 3, 14:36-15:37 

Explicit innehåll 

House söker upp Cameron för att lägga fram en ny teori som knyter samman de två gåtorna 

(Cameron och Wilson) till en. House tror att Camerons engagemang i patienten är en tjänst till 

Wilson. Tjänsten ska bestå i att Cameron, genom att arbeta nära House, hjälper House bearbeta 

Kutners bortgång. Cameron anger ett flertal skäl till varför det vore troligare att Wilson själv 

gjorde detta. House finner argumenten logiska och teorin är därmed motbevisad. 

 

Implicit innehåll 

Återigen är House helt fokuserad på tävlingen och att lösa gåtorna kring Cameron och Wilsons 

beteenden. House har en förväntan på att både Cameron och Wilsons handlingar kretsar kring 

House och hans välmående. Vidare skulle detta betyda att Wilson sätter sig i skuld hos Cameron 
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genom att hon gör honom denna tjänst. House utgår även från att Wilson brukar ett manipulativt 

beteende mot honom men som bottnar i ett gott syfte: att hjälpa House bearbeta Kutners 

bortgång. Allt detta sammantaget ger en väldigt självcentrerad bild av House. Återigen finns 

tydliga drag av den homosociala tävlingen (Bird 1996:12), även om Wilson inte är närvarande i 

denna scen. Främst utmärks det av hur Houses förväntan på Wilsons uppoffrande insatser 

indirekt säger något om hur House placerar sig i deras interna hierarki.  

 

Sekvens 4, 18:38-21:32 

Explicit innehåll 

I denna scen förutsätter Wilson att det är House som ringer på dörren samt att House är där för 

att snoka i hans kök. Wilson verkar gå House till mötes genom att släppa in honom och för 

självmant in ämnet på sina matvanor. Wilson hänvisar detta att han gör House till viljes med att 

han vill få det överstökat, man förstår att om House vill något så kommer man alltså inte undan. 

Wilson gör inga ansatser alls att prata om Houses känsloliv i denna scen, utan deras samspel rör 

här bara Wilsons nya matvanor. Då House framlägger sin teori om att det är Kutners död som 

påverkat Wilsons matval, så svarar Wilson bara med sarkasm. Wilson bemöter även House med 

sarkasm ifråga om att det bara är House som skulle kunna tänkas dyka upp oanmält sent på 

kvällen, att House skapar paranoida teorier utifrån Wilsons matval samt ifråga om Houses 

snokande i matlådan. Wilson fortsätter lägga fram motargument för House om att han inte alls 

ändrat sin mathållning och därmed inte har några bakomliggande skäl. 

 

Denna scen visar återigen på hur House inte lägger någon vikt vid gränser, han ringer oanmält på 

sent på kvällen och börjar omedelbart söka igenom köket – allt för att gå till botten med 

mysteriet. Det är så viktigt för House att komma tillrätta med gåtan att han t o m går in på det 

känslosamma ämnet Kutner och hävdar att Wilson inte kan hantera att kollegor dör och att det är 

orsaken till Wilsons nya diet. House pratar dock inte om sig själv och sina känslor för Kutners 

självmord, utan han tar mer upp Kutner ur en metodiskt analyserande vinkel för att lösa gåtan. 

House avslöjar även att han snokat i matlådan och i Wilsons sjukhusjournal och verkar inte ens 

bry sig om att försöka dölja dessa handlingar. Återigen pikar han Wilsons matval ifråga om 

matlådans innehåll. Han ansätter Wilson nästan som om Wilson är anklagad för något, fastän det 

egentligen är House som på alla vis beter sig respektlöst och märkligt. Wilson reagerar rättmätigt 

över att House snokat i Wilsons journal, men det får han inget gehör för hos House. House 

avbryter till och med Wilsons reaktion på detta, då House är mer upptagen med att fortsätta lägga 

sitt pussel. 
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Implicit innehåll 

Jakten på gåtans upplösning fortsätter så till den milda grad att House beger sig till Wilsons hem 

för att gå igenom hans tillhörigheter. Detta får Wilson bara finna sig i. Samspelet kretsar bara 

kring dietgåtan, i princip är hela meningsutbytet en serie strategiska taktiker av olika slag från 

både House och Wilsons håll. Det är så viktigt för House att vinna detta att han t o m använder 

det förbjudna verktyget ”tala om känslor” när han framkastar sin idé om att Wilson påverkats av 

Kutners bortgång. Återigen kan man se kopplingar till den hegemoniska maskuliniteten och hur 

den sägs förändras som en följd av bland annat underordnade gruppers förändring för att 

säkerställa sin makt och placering överst i hierarkin (MacKinnon 2003:9-15; Connell 1995:100-

101). Kanske kan det appliceras på att House här försöker vara följsam med Wilsons vilja att 

diskutera känslor, om än bara tillfälligt som ett led i att vinna tävlingen. Ett klassiskt fall av att 

ändamålen helgar medlen.  

 

Sekvens 5, 29:08-30:21 

Explicit innehåll 

House erkänner sitt nederlag och sin stukade självkänsla för Wilson. House har tappat sin 

förmåga att lösa mysterier och kommer till Wilson för att tala ut, men tycker sig inte få den 

medkänsla han väntat sig då Wilson menar att det är bra att House är ur fas. Wilson ger stödjande 

och realistiska förslag till varför saker inte gått som House tänkt sig; varför House inte lyckats 

lösa de olika mysterierna. Wilson uppmanar House att fortsätta försöka och menar att House 

snart kommer hitta sin förmåga igen.  

 

Implicit innehåll 

I denna scen uppfattar man House som den store, slagne mannen som erkänner sitt nederlag och 

behöver få sitt ego omvårdat. Nu finns det plötsligt utrymme för att tala om Houses känslor men 

det finns samtidigt en förväntan från House om att samtalet ska leda till något konkret – att 

House ska lagas och komma i form igen. Wilson erbjuder dock bara hjälp till självhjälp. House 

kan tänkas ha en baktanke med att beklaga sig hos Wilson; Wilson kanske mjuknar inför en 

nedslagen House och berättar det House vill veta. Wilson viftar slutligen med ännu en vink om 

en ändrad mathållning ifråga om morötterna på sitt skrivbord och retas med House genom att 

erbjuda honom dessa. Detta fastän denna gåta är en bidragande del till Houses nedslagna humör 

– Wilson har därmed höga tankar om Houses tålighet och förmåga att repa sig. Eller så är det 

bara ett utslag av spelets regler; den som ger sig in i leken får leken tåla. Den homosociala 
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tävlingen (Bird 1996) fortsätter, om än kryddad med känslor – men det kanske mer kan liknas vid 

tävlingsbilars pit stop eller idrottsmännens pep talk i sportens omklädningsrum.  

 

Sekvens 6, 33:36-35:51 

Explicit innehåll 

I denna scen får gåtan kring Wilsons hälsosamma leverne sin upplösning. Wilson blir 

”påkommen” av House med att handla i en godisautomat som bara innehåller onyttigheter. 

Wilson gör ett par sista lönlösa försök att dra ut på spänningen genom att påstå att han ändrat sig 

både vad gäller sitt ordinarie tillvägagångssätt med godisautomater och vad gäller själva 

godisvalet. House känner dock Wilson så väl att han vet hur Wilson fungerar, vad Wilson gillar 

och att han inte har ändrat sig. Vidare inser House att de annorlunda matval som Wilson gjort är 

sådana som House inte själv skulle ha gjort. Det går då upp för House att Wilson gjort dessa val 

just av denna anledning, vilket bekräftas av Wilson. Wilson berättar att han har iscensatt denna 

gåta för att sätta myror i Houses huvud och därigenom få tillbaka House till vardagen (det vill 

säga lösandes gåtor) – vilket enligt Wilson är det bästa sättet att hantera Kutners tragiska 

bortgång. House reagerar glatt på att ha blivit lurad, han kallar Wilson för manipulativ jävel men 

gör det med värme och ett leende. House har redan i scen 3 haft en teori om att Wilson via 

Cameron oombett försökt hjälpa House med sorgbearbetning efter Kutner. Det visar sig nu att 

House faktiskt haft rätt i sin förväntning på att Wilson kommer att försöka hjälpa House 

bearbeta sorgen. Wilson har agerat utifrån ett bättre vetande och valt att manipulera House för 

att i slutändan få House att må bättre. Det har varit Wilsons mål hela tiden, oavsett Houses ovilja 

att närma sig ämnet. Då House har vägrat att prata om sina känslor kring tragedin och hur han 

mår, så har Wilson skapat en tävling med terapeutiskt syfte. Wilson har förutsatt att House 

ofrånkomligen kommer att delta – att lösa gåtor är ett så pass grundläggande inslag i Houses 

karaktär att tävlingsmomentet är ett givet sätt att få med House i spelet.  

 

Implicit innehåll 

Om man ser till det homosociala regelverket, så har Houses känslomässiga otillgänglighet tvingat 

Wilson att skapa ett alternativt terapeutiskt verktyg utifrån tävlan (Bird 1996). Under de formerna 

har Wilson lyckats nå sitt mål; att få House att må bättre. House har här visserligen vunnit slaget 

(att inte prata om sina känslor inför Kutners självmord), men Wilson har vunnit det övergripande 

kriget (att få House att må bättre). Houses glada reaktion över att ha blivit duperad tolkar jag som 

beundran inför Wilsons skickliga genomförande, värme över hur Wilson anpassat det hela efter 

Houses person och över Wilsons stora engagemang i och omtanke om House. Det hela har 

gjorts utifrån Houses villkor genom att hålla sig inom de homosociala ramarna – Wilson har gett 
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House handling som behandling (ibid.). Detta kan tydligt knytas an till Schwengers tankar om att 

en riktig man inte funderar över saker utan agerar (Schwenger 1989:110).  

 

8.2 Analys	  av	  House:	  Säsong	  6,	  avsnitt	  17	  ”Knight	  Fall”	  [2]	  	  

8.2.1 Steg	  1:	  Övergripande	  analys	  (teman)	  

Patientfallet i detta avsnitt är en man som ägnar sin fritid åt att återskapa medeltiden så 

naturtroget som möjligt. Under en tvekamp på en medeltidsfestival faller han ihop och får 

vartefter tiden går olika märkliga symptom. Mycket av fokus på patienten handlar dock om hans 

massiva försök att efterleva forna riddares hederskodex så långt som möjligt. Vidare råkar House 

av en händelse få reda på att Wilson börjat träffa sin gamla ex-fru, Sam. House tar till olika knep 

för att sabotera förhållandet, då han väl minns hur illa däran Wilson var efter skilsmässan. Ett 

visst fokus läggs även på Houses smärta i benet och de smärtstillande tabletter han tar nämns 

eller visas också vid ett par tillfällen. 

8.2.2 Steg	  2:	  Narrativ	  analys	  (explicit	  och	  implicit	  innehåll)	  

Sekvens 1, 08:10-09:26 

Explicit innehåll 

I denna scen försöker House ta reda på vem Sam, kvinnan som Wilson träffar, är samt varför 

Wilson dolt henne för House. House inleder det hela ganska aggressivt genom att ställa Wilson 

mot väggen med hjälp av ett svärd. Wilson verkar ta detta på stort allvar eftersom han går i 

försvarsställning (istället för att skratta bort det eller be House att sluta) och slappnar av först då 

House avslöjat sitt ärende. Wilson får först veta att House i bara mässingen stött ihop med Sam 

hemma i köket under morgonen (House är inneboende hos Wilson sedan en tid tillbaka, förf. 

anm.). Wilson fokuserar den första delen av samtalet på House och hans beteende, men House 

viftar bort detta och vänder istället samtalet till att handla om kvinnan och orsaken till att Wilson 

tigit om henne. House fyrar av fråga efter fråga om detta med en intensitet som visar på att han 

inte kommer att ge sig. Wilson är uppenbart motvillig till att vilja diskutera något av detta, och 

försöker att fly samtalet genom att inte besvara Houses frågor samt att förbereda för att rent 

fysiskt ge sig av. House börjar efter hand att ta till lite mer provocerande/skämtsamma förslag 

som att kvinnan är en man eller vill bli det. Just då Wilson gjort sig klar för att gå, inser House att 

kvinnans namn, Sam, är en förkortning för Samantha, Wilsons exfru. House använder sig 

återigen av svärdet och håller kvar Wilson i rummet, medan han kallar Sam för själlös häxa. 

Wilson försvarar Sam med att framhålla att människor förändras. House är dock övertygad om 

att Wilson kommer att bli utnyttjad och raljerar om att åldrande kvinnors minskande fertilitet gör 
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att de åter får upp ögonen för snälla killar. House poängterar att han kommer att få rätt till slut 

och få vara den som säger ”Vad var det jag sa”. Wilson håller uppenbart inte med honom om 

detta och går sin väg. 

 

Implicit innehåll 

House är initialt helt obrydd över att bli förstådd korrekt och över att han förvirrar Wilson. 

House slänger ur sig kryptiska påståenden om nakenhet och Sam, och det är upp till Wilson att 

försöka reda ut vad House menar. Det framgår även att House vandrat runt naken i Wilsons 

lägenhet under morgonen, något som House måste veta att Wilson starkt ogillar, men som House 

emellertid inte bryr sig om. House framstår som den dominante i förhållandet, han för och 

Wilson har bara att försöka hänga med. Det är tydligt att House här sorteras in under den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell 1995:101). Ett exempel på detta är att House ger intryck av 

att hysa en väldig tilltro till sig själv och sin analys av andra människor genom sin övertygelse om 

att Wilson kommer att bli utnyttjad av Sam. House visar ingen tilltro till varken Wilsons förmåga 

att ta hand om sig själv eller Wilsons analys av Sam som person, utan uttrycker sig cyniskt om 

människors möjlighet att förändras till det bättre. Hur Wilsons karaktärsdrag värderas negativt av 

den dominante House samt är traditionellt kvinnliga placerar Wilson i den underordnade 

maskuliniteten (ibid.:100-105). Utan att bry sig om vad Wilson vill, driver House igenom att få sin 

nyfikenhet stillad. House tar ingen som helst hänsyn till att Wilson inte vill prata om saken, utan 

det gör snarare House än mer bestämd att få fram sanningen. Återigen går detta att lösa en gåta 

före allt annat och homosocialitetens tävlan är därmed påtagligt närvarande (Bird 1996). Allt detta 

får det att framstå som att Wilson är chanslös mot House vilja, Wilson har inga (fungerande) 

medel att värja sig med. I slutet av ordväxlingen, säger House att han kan vänta på att få säga 

”Vad var det jag sa” tills förhållandet går om intet. Med det sagt ger House intryck av att det inte 

handlar lika mycket om omtanke om Wilsons känslor som att ha rätt om Sams personlighet och 

om så är, att uttalat få strö salt i eventuella sår. Det kan också tolkas som ett hot för att försöka 

tvinga Wilson till att följa Houses råd – gör Wilson inte det, så kommer han att få lida dubbelt 

upp (av Sams svek och Houses hån). Det homosociala tävlingsinslaget gör sig alltså än en gång 

påmind (ibid.). 

 

Att varken House eller Wilson ens kommenterar svärdet eller hur House brukar det mot Wilson, 

kan ses som talande för Houses person – även om det är oväntat i sig, så är detta en typ av 

oväntat beteende som House håller sig med. Fastän Wilson kanske inte tror att House verkligen 

skulle skada honom med svärdet, så intar Wilson ändå försvarsställning till dess House röjer sitt 

ärende. Wilson gör inga försök att slå bort svärdet eller be House sänka det. Det skulle även 
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kunna handla om att Wilson underkastar sig beteendet för att det är sådant man ska kunna ta 

män emellan – en tävling i vem som är mest man genom att stå ut med något hotfullt och inte 

gnälla, vilket återigen stämmer väl överens med det homosociala umgängets tävlan (ibid.). 

 

Wilson förespråkar även en god tro på människan och dennes möjligheter till förändring. Denna 

goda tro märks också i hur Wilson väljer att förbise att House förolämpar både Sam & Wilson 

och istället går rätt på att prata om Houses omtanke om Wilson. Wilson står även upp för sin 

förmåga att själv kunna hantera situationen med Sam och avvisar därmed Houses omtanke/hjälp. 

Hur Wilson identifierar och påtalar Houses omtanke är väldigt atypiskt för det homosociala 

umgänget och dess traditionellt känslomässiga otillgänglighet (ibid.).  

 

Sekvens 2, 15:15-16.43 

Explicit innehåll 

House försöker få Cuddy att lägga sig i Wilson och Sams förhållande och ultimat att få dem att 

göra slut. Då House får veta att Cuddy känner till förhållandet, så blir han uttalat förvånad över 

att Wilson lyckats hålla en hemlighet från House. House beskriver Sam som ondskan själv och 

Wilson som ett värnlöst offer som kommer att såras och överges.  

  

Implicit innehåll 

Houses ”vet bäst”-attityd kommer återigen fram., han är samtidigt väldigt klarsynt gällande 

insikten om att Wilson inte kommer att lyssna till Houses råd. Han försöker engagera Cuddy i att 

bryta förhållandet, påtagligt mot Wilsons vilja. Ser inga problem att ingripa i Wilsons förhållanden 

eller gå emot hans vilja. House uttrycker genuin oro för Wilson och ser honom som ett värnlöst 

offer som måste räddas. House är den som ska skynda till räddningen eller åtminstone hjälpa till 

att iscensätta denna. 

 

House har inga problem med att bryta ett förtroende mot Wilson (gällande hemligheter om 

Cuddy) för att motbevisa Cuddys påstående om att Wilson lyckas ha hemligheter för House. 

Återigen är det viktigast för House att vinna – och att få tala om att han är den som vinner.  

 

Sekvens 3, 20:41-21:50 

Explicit innehåll 

Wilson inleder ett trevande samtal med House om Sam. House drar genast slutsatsen att Sam 

gjort slut med Wilson och säger verkligen ”Vad var det jag sa” som han tidigare hotat med att 

han ska. Så är dock inte fallet, utan Wilson ber House att äta middag med Wilson och Sam, då 
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Sam önskar lära känna House bättre. Det framkommer att önskemålet springer ur att Sam 

upplever att Wilson gömt Sam från House. Wilson går detta till mötes mot sin vilja, bara för att 

dölja för Sam att hon har rätt. Från att ha gömt House från Sam, så ber Wilson nu House att vara 

sig själv på middagen. 

 

Implicit innehåll 

Som tidigare nämnts, så kan Houses kommentar ”Vad var det jag sa” ses som uttryck för två 

olika saker: Houses vinnarmentalitet eller som ett extra incitament för att få Wilson att följa 

Houses råd. Kanske är House också sårad över att Wilson inte lyssnat till Houses råd och vill 

kanske därför strö salt i Wilsons sår.  

 

Wilsons kommentar "Jag vet att du oroar dig för mig och jag vet också att den typen av 

osjälviskhet inte kommer naturligt för dig” visar på att Wilson ser och vill premiera Houses 

mödosamt visade omtanke. Wilson översätter än en gång Houses handlingar till känslor, återigen 

okaraktäristiskt för det homosociala umgänget (Bird 1996). Wilson uttalade vetskap om Houses 

ansträngning görs nog för att bädda lite mjukt inför att Wilson i nästa mening avvisar Houses 

assistans. Wilson gör det klart att han varken vill ha eller behöver House hjälp – och står återigen 

upp för sin förmåga att hantera situationen på egen hand. 

 

Att Wilson välkomnar House till middagen som den han är, sitt ”vanliga, själviska jag” kan tolkas 

som ett sätt att släta över att Wilson undanhållit Sam från House(s personlighet), Wilson ber nu 

House att visa sin personlighet fullt ut för Sam på gott och ont. Att Wilson hållit Sam och House 

åtskilda kan handla om att Wilson varit rädd för att Houses beteende skulle kunna skrämma bort 

Sam, vilket säger något om hur tätt förhållandet mellan Wilson och House är. På ytan kan det 

helt enkelt innebära att Wilson bara är rädd för galna upptåg och manipulation från Houses sida, 

men det kan också betyda att House i Wilsons ögon representerar Wilson (på samma vis som 

barn ängslas över att föräldrars beteenden kan spilla över på barnen och skämma ut barnen inför 

deras vänner o s v). Wilson kommer då att visa upp en av sina svagheter, sårbara sidor, genom att 

låta House träffa Sam.  

 

Sekvens 4, 23:10-23:44 

Explicit innehåll 

Sam och Wilson sitter på restaurangen och inväntar House. Sam försöker lugna Wilson som är 

lite nervös över vad House kan hitta på. Wilson kommenterar att ”/…/det finns inget ’bara’ när 

det kommer till House”. House överraskar dem med att komma i sällskap med en man utklädd 
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till kvinna, presenterar henne som Sarah och låtsas som det regnar. Sam och Wilson ser ställda ut 

men finner sig och hälsar artigt. 

 

Implicit innehåll 

Om Wilson tidigare i avsnittet har undanhållit House från Sam, så tycks Wilson nu ha berättat en 

del om House samt visar sin nervositet över vad House kan tänkas hitta på. Han har ju trots allt 

bett House vara sig själv, men oroar sig nu för vilka uttryck det kan ta sig. Wilson får sina 

farhågor bekräftade när House dyker upp i sällskap med en transvestit. House är uppenbarligen 

road av sitt upptåg, och trycker lite extra på det med sin kommentar om att deras sena entré 

beror på att hans sällskap i egenskap av att vara tjej dragit ut på tiden med att fixa hår och smink. 

I slutet av scenen ser House att nöjt beskåda de andra som om de vore marionetter och han drar 

i alla trådarna. Det går i linje med tidigare forskning där Feasey bland annat karaktäriserar House 

som att ha gudkomplex (Feasey 2008:68). Det är uppenbart att homosocialitetens tävlan (Bird 

1996:121-122) är starkt närvarande här, House gör sitt drag för att påverka och störa kvällen. Att 

House väljer en transvestit som sällskap är intressant då det inte rimmar med den hegemoniska 

maskuliniteten (MacKinnon 2003:9-15; Connell 1995:100-101) som House i vanliga fall 

representerar. Detta val skulle traditionellt placera House i en underordnad maskulinitet genom 

de frågetecken kring heterosexualitet som Houses val av sällskap väcker (Connell 1995:100-105). 

House är dock så pass ointresserad av om huruvida han gör ett bra intryck på andra samt vill 

snarare uppröra och störa andra att detta sammantaget än mer placerar honom inom den 

hegemoniska maskuliniteten. Valet av en transvestit kan vidare tänkas vara ett grepp för att 

”förlöjliga” den traditionella dubbelträffen denna kväll och därigenom visa hur lite House tar Sam 

och Wilson som par på allvar och/eller respekterar Sam.  

 

Sekvens 5, 24:39-25:05 

Explicit innehåll 

Tvärtemot Houses intentioner, så har Sam, Wilson och Sarah funnit varandra och är mitt uppe i 

ett underhållande och personligt samtal. Sarah och Sam har visat sig komma från samma stad och 

de har en hel del att prata om. House visar sitt missnöje och försöker lägga sordin på stämningen, 

men misslyckas. Houses plan har slagit tillbaka på honom själv. 

 

Implicit innehåll 

House är uppenbart van att dominera det sociala umgänget, men i detta fall har han ingen 

inverkan alls. Det hemliga vapnet Sarah visar sig, tvärtom, förbättra stämningen genom sin och 

Sams uppväxt i samma stad. House visar tydligt sitt missnöje med att de andra tre funnit 
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varandra, men detta försök att sänka stämningen avvisar Wilson bestämt med sin kommentar 

"Ignorera honom, han är bara upprörd över att vi har kul". Med detta sagt så lämnar Wilson ut 

Houses känslor och önskningar kring samkvämet, vilket leder till att Wilson plötsligt blir den 

dominerande parten. Detta är i linje med homosocialitetens känslomässiga otillgänglighet, där 

känslor ska kontrolleras och hållas inne, allt annat är en svaghet (Bird 1996:122). Återigen har 

House också utifrån homosocialitetens umgängesregler skapat en tävling (gällande misslyckad 

kontra lyckad kväll) (ibid.:121-122) men Wilson har uppenbart avgått med segern. House står nu 

där med sin svaghet - avslöjad med en icke uppfylld önskan om hur kvällen skulle förlöpa, 

avväpnad samt med negativa känslor kring detta. Detta alltmedan Wilsons tidigare farhågor för 

att House ska förstöra kvällen inte har infriats. Wilson har därmed vunnit dubbelt upp. Kvällen är 

lyckad, trots House, och Wilsons svaghet (House) har lagts fram i ljuset, inte skrämt bort Sam 

och är därmed inte längre en svaghet.  

 

Sekvens 6, 30:06-33:20 

Explicit innehåll 

Wilson och Sam kliver in i hallen hos Wilson efter arbetsdagens slut. De har planer för kvällen, 

men avbryts av att House hörs nynna inifrån köket. House har lagat middag åt dem som en 

fredsgest och propsar på att de avbokar sina planer till förmån för middag hemma. Efter Houses 

upptåg på restaurangen så är Wilson och Sam ganska svårövertalade och misstänker att detta 

också är någon form av trick. House erkänner beredvilligt att han betett sig barnsligt och ber om 

ursäkt. Wilson och Sam tackar motvilligt ja till hemmamiddagen. 

 

Kvällen tycks förflyta bra, House visar sig från sin bästa sida och sällskapet verkar trivas. Wilson 

vågar till slut lämna Sam och House på egen hand för att gå på toaletten. Så snart Wilson 

försvunnit så avslöjar House sina sanna motiv och kallar Sam för en känslokall satkärring som 

sårat Wilson så djupt att det tagit år att komma över det. House är väldigt tydlig med att han 

kommer att stå i vägen för Sam och Wilson och att han tror att Sam kommer såra Wilson igen. 

House berättar att middagen bara var ett sätt att lära känna sin fiende, Sam. Sam kontrar med att 

hon inte längre behöver låtsas att hon gillar House, förutom inför Wilson. House håller med men 

menar att han kommer att finnas kvar långt efter att Sam försvunnit ur Wilsons liv. Då Wilson 

kommer tillbaka, så återgår Sam och House till att låtsas komma överens. Wilson föreslår att de 

ska se på TV och både House och Sam bifaller glatt idén. 

 

Implicit innehåll 

House tycks vilja visa sig från sin bästa sida och ber om ursäkt för sitt barnsliga beteende på 
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restaurangen, men i själva verket så iscensätter House allt för att låtsas vilja sluta fred. Wilson och 

Sam är till en början misstänksamt avvaktande till middagsinbjudan och Wilson döljer inte att han 

tror House om det mesta.  

 

House ignorerar helt Wilsons tidigare uppmaning om att inte hjälpa till och hyser fortfarande 

inget förtroende för att Wilson kan ta vara på sig i denna situation. Den hegemoniska 

maskulinitetens dominans (MacKinnon 2003:9-15; Connell 1995:100-101) är tydlig hos House 

genom detta. House för Wilson bakom ljuset gällande vad House tycker om Sam och även hur 

House beter sig mot Sam under kvällen när Wilson lämnar dem för en stund. House påstår för 

Sam att kvällen handlar om att lära känna sin fiende. Men då House hemlighåller allt detta för 

Wilson, så tycks föreställningen mer vara för Wilsons skull, för att komma på god fot med 

honom igen. Det kan också tyckas vågat att House avslöjar allt detta för Sam samt förlitar sig på 

att hon inte för detta vidare till Wilson. Det verkar som att House verkligen vill framställa sig 

själv och Wilson som en tät enhet inför Sam. House tar tydligt parti för Wilson och visar ett 

uppenbart engagemang för honom i samtalet med Sam när han påtalar att han vill skydda Wilson 

mot hjärtesorg.  

 

Sekvens 7, 33:40-34:35 

Explicit innehåll 

Då House klagar på att teamet missat något i kartläggningen av patienten, så tolkar Thirteen det 

som att Houses irritation över att Wilson beter sig dumt färgar hans tankar om teamets 

prestationer. House undrar om Thirteen tycker att Wilson begår ett misstag och verkar uppriktigt 

intresserad av hennes åsikt, vilket är intressant eftersom House hittills verkat helt övertygad om 

att det är ett misstag men nu tycks öppen för en diskussion med Thirteen om huruvida det 

verkligen är ett misstag. Thirteen tecknar en bekymmersfri bild av hur det kommer att gå; att 

Wilson visserligen gör ett misstag, men att han snart kommer inse det, få ut lite bra sex av det 

hela, inte satsa något och därmed inte förlora något. Houses svar på detta (”Wilson är inte som 

oss. Han bryr sig för mycket om människor och deras känslor.”) visar på att han inte håller med 

Thirteen om den optimistiska analysen, som han alltså menar baseras på personer som han själv 

och Thirteen, och inte på Wilson. House problematiserar att Wilson bryr sig om andra människor 

och deras känslor - Wilson bryr sig ”för mycket” – och antyder därmed att Wilson visst kommer 

att satsa och förlora på grund av detta. House fortsätter lägga fram sin syn på Wilson som en som 

naturligt följer och tror på riddarnas hederskodex, ära och höviskhet. Thirteen menar att det gör 

Wilson till en toppenkille, men det avfärdas av House som istället anser att dessa 

personlighetsdrag är sårbara svagheter som kan utnyttjas och att Wilson är i behov av en andra 
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part som skyddar honom mot detta – Wilson är därmed en känslomässig fara för sig själv och 

kan inte skydda sig själv. 

 

Implicit innehåll 

Thirteens uppfattning om att House låter tankarna på Wilsons misstag överföras på sitt team 

visar hur stor inverkan Wilson har på House. 

House tillskriver Wilson traditionellt kvinnliga egenskaper som värderas negativt och som tydligt 

placerar Wilson inom den underordnade maskuliniteten (Connell 1995:100-105). Genom detta 

anses Wilson inte vara tillräknelig att ta hand om sig själv utan måste skyddas och tas omhand. 

Återigen framkommer att House, i egenskap av att inte besitta Wilsons omdömesgrumlande 

egenskaper, tror sig veta bättre än Wilson och därmed tycker sig ha rätt att ta beslut över Wilsons 

huvud. Houses typiskt ”manliga” beteende förlänar honom därmed en plats i den hegemoniska 

maskuliniteten (ibid.:101). 

8.3 Steg	  3:	  Sammanfattande	  slutanalys	  

8.3.1 Hur	  skildras	  mansrollen	  hos	  karaktären	  Gregory	  House	  i	  umgänget	  med	  James	  

Wilson?	  

I umgänget med Wilson skildras House som självcentrerad, dominerande, respektlös och tror sig 

alltid ha rätt. Han är vidare krävande, cynisk och extremt tävlingslysten. House undviker att tala 

om känslor utan rackar snarare ned på sådant. House går bekymmerslöst över Wilsons gränser 

om det passar hans syften. Han tror sig veta bäst även då det gäller Wilsons egna, privata beslut 

som i fallet med Sam där House beslutar att sabotera förhållandet utifrån omtanke om Wilson. 

House har inte så höga tankar om Wilsons förmåga att värna om sig själv i förhållandet med Sam 

och ser sig som nödgad att kliva in och ta hand om Wilson, oavsett Wilsons egen vilja.  

 

8.3.2 Hur	  skildras	  mansrollen	  hos	  karaktären	  James	  Wilson	  i	  umgänget	  med	  Gregory	  

House?	  

Wilson tecknas som korrekt, vänlig, omtänksam och i kontakt med sina känslor. Han hyser en 

god tro på människor och tycks se det som lite av sin plikt att fostra House. Wilsons stora styrka 

är hans förmåga att tala om känslor, vilket han vid ett flertal tillfällen försöker sig på med House. 

Denna förmåga tycks också kunna användas som ett verktyg att hålla House tillbaka i de fall då 

det rör House känsloliv. Wilsons skildras också som väldigt engagerad och omtänksam om 

House, speciellt märks detta då Wilson skapar en gåta kring sin mathållning som ett sätt att hjälpa 

House igenom en känslomässig tid. Wilson använder sig även av en del sarkasm i bemötandet av 
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Houses uttalanden och handlingar. I avsnittet med Sam tycks Wilson vara rädd för att Houses 

beteende ska skrämma bort Sam – det tyder på att Wilson ser House som en del av sig och visar 

på vilket närstående förhållande Wilson och House har. 

 

8.3.3 Hur	  skildras	  relationen	  mellan	  Gregory	  House	  och	  James	  Wilson?	  	  

Relationen mellan House och Wilson kretsar i stort kring det homosocialas tävlan samt 

känslomässiga otillgänglighet (Bird 1996). House tycks vara fast i de rigida homosociala reglerna 

kring den känslomässiga otillgängligheten och har inga verktyg för att hantera känslosamma 

händelser, som Kutners självmord. Att denna händelse inverkar på House märks genom att 

Houses förmåga att lösa gåtor påverkas, vilket i sin tur påverkar Houses självkänsla. Wilson 

tvingas i detta fall ta till det homosociala verktyget tävlan för att komma runt Houses 

känslomässiga hämning för att hjälpa House genom känslomässiga problem måste ske genom 

handling och inte via samtal om känslor. Wilson skapar en gåta runt en fiktivt ändrad mathållning 

vilket får House att enträget kämpa med att nysta upp den. Det hela är ett sätt att få tillbaka 

House i sina vanliga gängor efter Kutners självmord. Wilson hjälper på detta sätt House att 

hantera en känslomässigt svår sak, utan att bli känslomässig. Houses beteende linjerar väl med 

den forskning om känslomässig otillgänglighet som karaktäriserar manligt umgänge (Bird 1996). 

Houses avoga inställning till känslor gör även att Wilson kan använda samtal om känslor som 

kryptonit mot House och på så vis hantera och tygla Houses dominans – i alla fall då det handlar 

om Houses känslor. I många fall framstår House som tillhörande den hegemoniska 

maskuliniteten och Wilson som tillhörande den underordnade maskuliniteten (Connell 1995), 

men i detta fall framstår Wilson som den starkare av dem genom att kunna hantera känslor. Det 

framstår som att House behöver Wilsons hjälp med att oskadliggöra homosocialitetens 

självdestruktiva känslomässiga otillgänglighet, vilket jag tolkar som att därmed House förpassas 

till den underordnade maskuliniteten genom att hålla fast vid en hegemonisk maskulinitet som 

inte följt förändringens vindar och därmed inte kunnat bibehålla sin makt (MacKinnon 2003:9-

15; Connell 1995:100-101).  

 

Hur Wilson i flera fall identifierar och påtalar Houses omtanke om Wilson är väldigt atypiskt för 

det homosociala umgänget och dess traditionellt känslomässiga otillgänglighet (Bird 1996). Bägge 

hyser en stor omtanke om varandra men det tar sig lite olika uttryck. House tar till en hel del 

omständiga, manipulerande knep för att försöka sabotera förhållandet mellan Wilson och Sam, 

då House är övertygad om att Sam kommer att såra Wilson djupt och vill få henne ur Wilsons liv 

så fort som möjligt. I detta finns också en uttalad syn på att Wilson inte är kapabel att värna om 
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sig själv och House ser det därför som sin uppgift att skydda Wilson. Wilson försöker stå upp för 

sig själv och påtala att han kan ta hand om sig själv och inte behöver Houses hjälp. House har 

dock liten eller ingen respekt för Wilsons gränsdragningar. House snokar även i Wilsons privata 

tillhörigheter, dyker oanmält upp hemma hos Wilson sent på kvällen, slänger olovandes Wilsons 

matlåda, ignorerar i många fall Wilsons vilja och önskemål. Wilson får dessutom sällan gehör för 

sina klagomål på House, även då de springer ur nämnda överträdelser. Fastän Wilson är så pass 

öppen för att tala om känslor, så kan House ändå inte anta erbjudandet och själv öppna sig på 

samma vis. Det hela bekräftar hur känslomässigt begränsad House är inom det homosociala 

umgänget (Bird 1996). House kan aldrig rent ut säga till Wilson att han är orolig för Wilson, utan 

det måste hela tiden uttryckas via ironi, tävlingar och skämt. I samtal med kvinnorna Cuddy och 

Sam, så kan House på ett mer rättframt sätt tala om hur dåligt Wilson mått och hur House 

engagerar sig för att förebygga mer hjärtesorg för Wilson.  

 

Balansen i relationen mellan House och Wilson tycks också bero mycket på om ett ämne är 

känslomässigt betydelsefullt för Wilson. Om det berör Wilson själv, så har han svårare för att 

värja sig mot den dominerande House, som är en mästare på att nosa fram svagheter och 

exploatera dem. Wilson gör ett ganska tappert motstånd genom en mängd olika tekniker. Dock är 

det som nämnt först när House är känslomässigt labil som Wilson har riktig motståndskraft mot 

Houses dominans. 

9 Slutsatser/diskussion	  

Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur mansroller uttrycks utifrån manlig vänskap i 

tv-serien ”House M.D.”. Påtagligt är att House skildras som en dominant personlighet och 

Wilson som en väldigt anpassningsbar, feminin person, vilket till en början pekat på ganska givna 

placeringar inom de olika maskulinitetstyperna. Men efterhand har det tydligt utkristalliserats hur 

balansen i relationen mellan House och Wilson skiftat vad gäller hegemonisk och underordnad 

maskulinitet (Connell 1995) beroende på vilka homosociala praktiker (Bird 1996) som använts. 

Wilson, som till synes tillhört den underordnade maskuliniteten genom sina traditionellt kvinnliga 

egenskaper, har visat sig besitta en stor styrka genom sin öppenhet för att tala om känslor. Denna 

motsvarande oförmåga hos House, som traditionellt ses som en vanlig praktik inom homosocialt 

umgänge (ibid.) framstår här som en stor svaghet och det tycks som om Houses välmående beror 

mycket av Wilsons expertis på området. Feasey (2008:76-79) menar på att ”House M.D.” 

problematiserar samtida maskulinitet och det finner jag belägg för i de sekvenser som jag 

analyserat. Wilson framställs som mer välfungerande genom att vara i kontakt med sitt känsloliv 

medan House upplevs som problematiskt fast i förlegade homosociala mönster. Jag tolkar det 
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analyserade materialet som en kritik av den mansroll som underkastar sig de homosociala 

reglerna gällande känslomässig otillgänglighet, tävlan och sexuell objektifiering av kvinnor. För att 

överleva som man så bör mansrollen utvecklas förbi dessa begränsande beteenden. 

 

Det vore intressant att analysera en ett större antal avsnitt gällande just House och Wilsons 

relation. Jag har valt ut ett avsnitt med en mer aktiv Wilson och en aktiv House, och balansen 

dem emellan kan ju visa vara annorlunda med ett större kvantitativt underlag. Vidare forskning 

kring detta skulle kunna innefatta jämförande scener där House umgås med exempelvis Cuddy, 

för att utröna hur pass stor inverkan det homosociala har på Houses person. Det vore även 

intressant att forska mer i genre och dess utrymme för variationer i manlig vänskap.  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  

 

Steg 2: Detaljanalys av utvalda sekvenser (handling): Säsong 5, avsnitt 21 

”Saviors” 

 

Sekvens 1, 05:39- 06:50 

Handling 

Wilson står och tittar på menyn i lunchcafeterian då House dyker upp. House berättar att dr. 

Cameron precis gett honom ett patientfall, tittar på Wilson, höjer menande på ögonbrynen och 

ställer sig sedan bredvid Wilson och flyttar blicken till menytavlan. Wilson svarar avfärdande att 

Cameron trivs bra på akutavdelningen (där hon jobbar, förf. anm.). Han slänger en kort blick på 

House och fortsätter med att säga att Cameron omöjligen vill ha tillbaka sin ’näsa på Houses 

slipsten’ (Cameron har tidigare arbetat i Houses team, förf. anm.). Wilson vänder sedan 

uppmärksamheten mot kassören och beställer en äggviteomelett och fullkornstoast utan bacon. 

House vänder ryggen mot kassadisken, lutar sig mot den med blicken ut i rummet och svarar 

menande att det inte är hans slipsten hon är efter och att det inte är hennes näsa som hon vill 

placera där (han tittar på Wilson och höjer menande på ögonbrynen) samt att Cameron och 

Chase (Chase är Camerons kollega tillika pojkvän, förf. anm.) praktiskt taget bor tillsammans. 

Wilson lyssnar men säger inget. House tittar plötsligt misstroget på menytavlan, vänder sig mot 

Wilson och frågar vad Wilson precis beställde. En omelett, svarar Wilson. De tittar på varandra, 

Wilson tittar sedan mot menyn igen. House undrar misstänksamt sedan när Wilson står över gris 

samt jämför fullkornstoast med att man lika gärna kan äta sandpapper. Wilson skämtar bort det 

med ett ”Jo, men jag gillar inte att äta samma sak två dagar i rad” och tittar på House, varvid 

House sarkastiskt undrar om Wilsons brors sköterska inte gillar ”kärlekshandtagen” (Wilson har 

en bror som är inlagd för schizofreni, förf. anm.) medan han tittar på Wilson. Wilson fortsätter 

titta i menytavlans riktning och svarar något uppbragt att han bara inte är på humör för bacon 

och att House uppenbarligen försöker undvika att prata om Kutner, vilket han vidare säger är 

konstigt eftersom House i en veckas tid ältat över varför… Wilson börjar söka ögonkontakt med 

House när han styr in samtalet på Kutner. Men här vänder sig House bort från Wilson, avbryter 

Wilson och säger att Kutner inte längre är en del av hans team (tittar snabbt på Wilson), men 

lägger sedan till att han är ledsen att Kutner inte längre är en del av hans team men att det inte 

finns något mer att prata om (House tittar under denna utläggning växelvis ner i golvet och på 
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menydisken och skruvar lite på sig). Wilson fortsätter titta på House och påpekar att House bär 

en klocka som han fått av Kutner i julklappsutdelning på jobbet. House vänder sig mot Wilson, 

håller upp armen och visar klockan och säger att den har fem funktioner, däribland ett stoppur 

som kan ta tid på hur länge det tar för Wilson att fråga House om han mår bra. Wilson tittar bort 

och får sedan sin bricka med mat. Han tittar på House och frågar House om han ska beställa. 

House rynkar pannan, tittar snabbt på Wilson och sedan bort igen, säger att han inte är hungrig 

och slänger i sig ett par smärtstillande. Han tittar sedan fundersamt efter Wilson när Wilson tar 

brickan och går sin väg. 

 

Sekvens 2, 13:33-14:35 

Handling 

House är ensam i lunchrummet. Han öppnar kylskåpet, letar fram en matlåda märkt ”J. Wilson”. 

Han vrider och vänder på den, öppnar den och luktar på innehållet. I samma ögonblick dyker en 

ung kvinna upp i dörröppningen och säger frågande ”Dr. House?”. House säger (med hänvisning 

till matlådan) ”Ledsen, jag är bara The Zone Delivery-killen” men det framgår att han inte menar 

allvar. Kvinnan presenterar sig som frun till patienten och ställer frågor om sin make, och får en 

del sarkastiska och bryska svar av House. House smakar på maten i matlådan och ryser till. Han 

konstaterar att det är grönkål och kommenterar ”Vem äter grönkål? Det är så smaklöst att det 

inte smakar som grönkål”. De pratar lite till och House sätter tillbaka locket på matlådan. Han ser 

ut att börja röra sig i riktning mot papperskorgen när han förstrött tittar ner på märkningen på 

matlådan, stannar upp och frågar vem som hänvisat frun till att hitta House i lunchrummet. Frun 

säger att det var läkaren vägg i vägg med House kontor (d.v.s. Wilson, förf. anm.). House tittar 

igen på matlådan, öppnar sedan papperskorgen och slänger matlådan. 

 

Sekvens 3, 14:36-15:37 

Handling 

House får ett uppslag och söker upp dr. Cameron och framkastar sin idé ”Du gör inte en tjänst åt 

en doktor i Philly, du gör en tjänst åt en onkolog i New Jersey” (Cameron har i en tidigare scen 

påstått att patientengagemanget är en tjänst åt en annan läkare, förf. anm.). Under den sista 

bisatsen stannar House upp, vänder sig mot Cameron och pekar på henne. Patientens fru dyker 

nu upp i dörröppningen, håller sig i bakgrunden och lyssnar. Cameron tittar på House och frågar 

förvånat ”Jag spionerar på dig åt Wilson?”. House gör en ironisk grimas, låter blicken vandra och 

replikerar ”Spionerar, förebyggande sorgterapi…”.  

Cameron svarar roat att Wilson träffar House tio gånger så ofta som hon gör, ljuger bättre än 

henne samt att Wilson inte skulle behöva ställa in en semester för att göra det. House tittar tomt 
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framför sig och låter detta sjunka in. Han nickar och säger ”Bra poänger” och slänger en snabb 

blick på Cameron. House tittar sedan forskande ut i tomma intet, höjer ögonbrynen och säger att 

det inte heller förklarar dieten. (Resten av scenens beskrivning lämnas därhän, då den inte längre 

berör House och Wilson, förf. anm.). 

 

Sekvens 4, 18:38-21:32 

Handling 

Någon knackar på dörren hemma hos Wilson sent på kvällen. Wilson beger sig mot dörren och 

säger sarkastiskt innan han öppnat dörren ”Kom in, House, för vem annars skulle det vara 

kl.10:30 på kvällen”. House står lutad med dörrposten. Wilson fortsätter opåkallat ”Och nej, tack, 

jag har redan ätit” och viftar avvärjande med handen. House stegar förbi Wilson, tittar först in i 

lägenheten och sedan på Wilson medan han passerar honom och replikerar samtidigt att han inte 

tänkte bjuda på middag. Wilson stänger dörren och säger ”Men du tänkte göra det”. Wilson följer 

efter House som haltar vidare in i lägenheten i kökets riktning. Wilson fortsätter ”Och när jag 

förklarat att jag ätit för flera timmar sedan, så skulle du ha gått vidare till ditt riktiga ärende – att 

rota igenom mitt kök”.  

 

House stannar till och vänder sig om så han är vänd mot Wilson. House tittar på Wilson och 

filosoferar syrligt kring om denna invit att söka igenom köket betyder att det inte finns något i 

köket eller om Wilson bara vill få House att tro det för att få House att inte söka igenom köket. 

House gör en ironisk grimas och bestämmer sig för det sistnämnda alternativt. Han fortsätter in i 

köket och börjar öppna skåp med ryggen mot Wilson. Wilson talar till Houses rygg och säger att 

det också kan handla om att det är sent, han är trött och att House skapar paranoida teorier 

utifrån en liten omelett och att Wilson vill få det hela överstökat så att de båda kan få sova. 

 

House fortsätter gräva i skåpen och replikerar att Wilsons omeletteori behändigt utelämnar den 

gräsbevuxna kullen Wilson åt till lunch – ”ett grönsaks-och-gryn kräk-a-thon” (House tittar 

alternerande på Wilson och i skåpet under denna fras). Wilson säger ironiskt att 

Warrenkommittén inte fann några bevis för en andra lunch, möjligtvis för att den blev stulen från 

lunchrummet. House lyssnar och tittar på Wilson men kommenterar inte detta. Istället fäster 

House blicken på Wilson, går sakta mot honom och säger att Wilson inte har gått upp vikt samt 

att hans sjukhusjournal inte innehöll några konstigheter. Wilson avbryter House med ett 

vantroget ”Du kollade min...” men blir avbruten av House som stannar framför Wilson och säger 

sammanfattande ”Du är ensam ikväll, alltså är det Kutner”. Wilson ser förbryllad ut och svarar 

”Hur kan Kutner ha någon som helst…”. House tittar forskande på Wilson och avbryter med att 
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säga att ”Dina patienter lever, dina patienter dör, du flyter ovanpå allt det där som en medicinsk 

koloss. Men när en kollega dör…”. Wilson avbryter honom med ett sarkastiskt ”Åh, klockrent. 

Kutner var ett uppvaknande att om jag inte äter nyttigare, så kommer jag kanske att ta livet av 

mig”. House fortsätter titta på Wilson och vidhåller att ”Dödlighet är dödlighet”. Wilson går fram 

till sitt kylskåp, säger ”Och glass är glass”, öppnar kylskåpet och visar på all skräpmat han har 

hemma. Detta övertygar dock inte House som säger att saker som Wilson har hemma bara 

bevisar att Wilson inte ätit det.  

 

De blir avbrutna av att House får ett telefonsamtal från sitt team. Under tiden går Wilson och 

sätter sig i sin soffa. Efter samtalet tar House med sig en påse chips från köket och sätter sig i 

soffan bredvid Wilson. Wilson undrar vilka anledningar han skulle ha till att dölja en ändrad 

mathållning för House. House svarar inte utan öppnar chipspåsen och försöker bjuda Wilson på 

detta, men Wilson viftar avvärjande med handen. House tittar forskande på Wilson och trycker 

demonstrativt in en ett par chips i munnen. Wilson ler åt detta. 

 

Sekvens 5, 29:08-30:21 

Handling 

House kliver in på Wilsons kontor, där Wilson sitter vid sitt skrivbord och äter minimorötter. 

House tittar på morötterna, klagar på att han förlorat sin ”mojo” och börjar vanka av och an i 

rummet. Wilson kommenterar lite raljerande ”Har du försökt spåra dina steg? Kollar din städtant 

dina fickor innan…”. House avbryter och säger ”Jag var ovetande om Kutner, jag hade fel om 

Cameron, Taub kom precis på en idé som jag borde sett långt innan honom…”. Wilson tittar på 

honom och säger ”Ingen såg något komma gällande Kutner, du träffar knappt Cameron alls 

nuförtiden och du anställde Taub för att komma på idéer som du inte själv skulle ha kommit på”. 

House fortsätter ”Och jag har ingen aning om varför du äter morötter”. ”Bra” svarar Wilson. 

House ser irriterad ut och säger misstroget ”Jag håller på att tappa förståndet och allt du har att 

säga är ’Bra’? Wilson svarar ”House, en kille du jobbade med i två år, som du var mentor åt och, 

ja, kanske till och med brydde dig om, sköt precis skallen av sig. Du kan inte hitta orsaken, kan 

inte finna meningen i det för ibland finns det ingen. Ibland är detta allt det är. Du borde tappa 

förståndet. Du vore galen om du inte var ur form.” Wilson reser sig upp och fortsätter ”Men din 

mojo är precis där du lämnade den. Bara fortsätt leka med den”. House är tyst, ser forskande på 

Wilson och lyssnar. Wilson tar på sig kavajen och säger ”Jag måste gå. Ta för dig”. Han viftar åt 

morötterna och går. House står kvar och ser fundersam ut. 

 

Sekvens 6, 33:36-35:51 
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Handling 

Wilson stoppar i pengar i en godisautomat i sjukhuskorridoren då House dyker upp. House säger 

för sig själv ”Balansera organ, nerver, lungor, skelett, hjärta”, slänger en blick på automaten och 

sätter sig ner i trappan mittemot automaten. Wilson vänder sig mot House och säger ”Saker du 

använder för att göra bratwurst?”. House fortsätter tänka högt och säger ”Det finns inget tecken 

på infektion, det är inte en metabolisk eller autoimmun sjukdom. Det är definitivt inte cancer. 

Tror jag”. Wilson står vänd mot maskinen och svarar ”Definitivt inte cancer”.  

 

House vänder nu uppmärksamheten mot Wilson, tittar på honom, tänker en sekund, viftar mot 

maskinen och frågar ”Ska du inte välja?”. Wilson vänder sig mot honom och säger smått irriterat 

”Jag tänker. Eller tickar klockan?”. House säger fundersamt ”Du har redan stoppat i pengar. Du 

gör aldrig det innan du bestämt dig”. Wilson vänder sig halvt mot House och säger ”Det är 

väldigt observant av dig. Synd att du distraherade mig. Nu kanske jag ändrar mig”.  

House lutar sig åt sidan så han ser maskinen bättre och tittar på den en kort stund. Han säger 

sedan ”Det finns inget nyttigt i den där maskinen”. Wilson svarar dröjande, vänd mot maskinen  

”Nej, det gör det inte” och trycker sedan på en knapp så att en påse trillar ner. House säger 

tvivlande ”Gummibjörnar. Du hatar gummibjörnar”. Wilson plockar upp gummibjörnarna, 

vänder sig mot House och säger ”Människor kan ändras”. House svarar ”Nej. Och än viktigare, 

jag hatar dem”. Wilson svarar ”Åh, bra, då kommer jag inte bjuda dig på några”. Ett litet leende 

börjar sprida sig i hans ansikte, han tittar på House och ser milt förväntansfull ut. 

 

House börjar plötsligt le när innebörden går upp för honom - han tittar på Wilson och säger 

”Din manipulativa jävel”. Wilsons leende blir bredare.  House säger ”Du äter inte plötsligt 

hälsosamt för att du vill”.  Wilson korsar armarna och lyssnar roat. House fortsätter ”Du äter 

hälsosamt för att du vet att jag inte gör det. Jag har snyltat mat i tio år, så antingen började något 

störa dig denna vecka eller så håller du på och…” House reser sig medan han pratar och går fram 

till Wilson. Wilson avbryter House ”…jäklas med dig. Det behövde göras”. House är tyst och 

lyssnar. Wilson fortsätter ”Efter att Amber dog, så drog jag mig tillbaka, försökte ändra på allt, 

hoppades på att kunna reda ut allt, hitta en djupare sanning”. Wilson tittar alternerande på House 

och ut i tomma intet och fäster sedan blicken på House och fortsätter ”Det var ett misstag. Jag 

borde ha gått tillbaka det normala, till här och nu, för det är det enda som vi någonsin kan förlita 

oss på”. House tittar på Wilson, lyssnar och ser eftertänksam ut. Wilson gör en kort paus, tittar 

sedan på House och säger ”Saker behöver återgå till det normala i ditt liv. Och vad kan vara mer 

normalt än att jag jäklas med dig och att du listar ut det?”. De tittar på varandra och ett leende 

börjar leka i Houses mungipa. House säger med värme ”Din manipulativa jävel” och börjar röra 
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sig tillbaks i riktningen han kom ifrån i scenens början medan Wilson flinar stort. Wilson tittar 

efter House som plötsligt saktar in och stannar upp. House vänder sig mot Wilson, tittar stint 

framför sig och ser ut att få en uppenbarelse. Han skyndar förbi Wilson (till patienten, förf. 

anm.). Wilson tittar efter House, ler och går därifrån. 
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Bilaga	  2	  

Steg 2: Detaljanalys av utvalda sekvenser (handling): Säsong 6, avsnitt 17 

”Knight Fall” 

 

Sekvens 1, 08:10-09:26 

Handling 

House slänger bryskt upp dörren till Wilsons kontor där Wilson står framför sin bokhylla och 

plockar med något i den. Wilson hinner bara vända sig mot dörren när House bistert svingar upp 

ett svärd mot en överraskad och förvånad Wilson (svärdet tillhör den patient som teamet arbetar 

med i detta avsnitt). Wilson reagerar instinktivt med att skjuta fram bröstet samt hålla armarna 

längs kroppen och vända handflatorna framåt som för att visa att han är obeväpnad. House håller 

svärdet i höjd med Wilsons hals, de tittar på varandra och efter en kort tystnad frågar House 

bistert "Vem är tjejen och varför gömmer du henne?". Wilson slappnar av, släpper sin stela 

försvarsställning och frågar harmset "Var du hemma igår?". House sänker svärdet, stänger dörren 

och svarar "Och imorse. Jag stötte ihop med din brud naken". Wilson säger upprört "Jag har sagt 

åt dig att låta bli mitt badrum!". House svarar oberört "Jag var i köket". Wilson frågar bestört 

"Var hon naken i köket?" House går fram till Wilson, så de står ansikte mot ansikte och kameran 

zoomar in på dem. House fortsätter "Jag var naken i köket". Wilson frågar upprört "Varför i 

helvete var du naken i köket?" House svarar "Det är inte viktigt just nu, vad som är viktigt är 

varför du inte ville att jag skulle träffa henne frän början?". Fram tills nu har de haft ögonkontakt 

med varandra och Wilson har lyssnat uppmärksamt men här börjar Wilson trampa lite, svänga 

lätt och flacka med blicken som att han inte vill prata om saken. House frågar "Är hon gift?" och 

Wilson suckar fram ett trött "Nej". House fortsätter peppra Wilson och säger "Patient?". Wilson 

svarar kort "Jag har inte tid för detta", vänder på klacken och börjar plocka ihop sina saker. 

House rynkar pannan och framkastar "Hon var en man förut", tittar efter Wilson och börjar gå 

efter honom. Wilson säger varnande "House!". House fortsätter följa efter Wilson och säger 

"Hon vill vara man". Wilson suckar och plockar saker från skrivbordet och tar sin jacka. House 

stannar upp och börjar prata för sig själv med blicken ut i tomma luften "Sam är ett mansnamn, 

förkortning för..." House hajar till, fäster blicken på Wilson och genskjuter Wilson (som är på väg 

att gå) vid dörren. House ställer sig mellan dörren och Wilson, lyfter svärdet mot Wilson och 

avslutar grimaserande meningen med "...Samantha.".  

 

Wilsons axlar sänks som om han blivit avslöjad och han tittar uppgivet på House. House 

fortsätter "Den själlösa häxan som du var gift med innan vi kände varann". Wilson suckar till och 
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säger trött "Människor förändras, House". House sänker svärdet, tittar intensivt på Wilson och 

säger "Visst. De åldras, deras äggstockar börjar torka ihop och snälla killar som du blir attraktiva 

igen". Wilson säger resonerande "Du, jag vet att du på ditt eget vridna sätt försöker ta hand om 

mig, men jag har koll på det här". House replikerar sarkastiskt "Med 'det här' menar du en 

sjunkande känsla i maggropen." Wilson himlar med ögonen. House fortsätter "Men visst, jag 

förstår. Det är ditt liv, klanta till det, du. Jag kan vänta". House öppnar dörren för Wilson. Wilson 

undrar "För vad då". House säger bistert "För att säga 'Vad var det jag sa?'". Wilson tittar irriterat 

på honom, suckar och går. House följer honom med blicken. 

 

Sekvens 2, 15:15-16.43 

Handling 

House kliver in på Cuddys kontor och vill diskutera Wilson. Cuddy säger att hon vet att Wilson 

date:ar sin första ex-fru. House säger roat/förbluffat att det är otroligt. Cuddy undrar "Att han 

inte bad om din tillåtelse först?". House tittar forskande ut i tomma intet och säger sakta nästan 

för sig själv "Nej, att han faktiskt är kapabel att hålla något hemligt för mig". Cuddy replikerar att 

House skulle bli förvånad över hur många saker som Wilson inte berättar för House. House 

skrattar roat, höjer på ögonbrynen och lutar sig framåt mot Cuddy "Skulle jag? Som att du legat 

med din fars bäste vän? Eller...". Cuddy säger sammanbitet "Jag kommer att döda honom". 

House säger rappt "Du måste få dem att göra slut". Cuddy svarar "Glöm det".  

House fortsätter att försöka övertyga henne "Så, du vill hellre luta dig tillbaka och se på när den 

onda blondinen festar på Wilsons möra kött och sen kastar ut hans ben som hon gjorde förra 

gången?" kryddat med diverse talande miner och uppspärrade ögon. "Minns du hur han mådde 

efter det?". Cuddy tänker tillbaka och svarar uppgivet "Ja, det gör jag." House fortsätter "Men då 

så, gör något åt det". Han lutar sig tillbaka och tittar ner i golvet "Gud vet att han inte kommer 

att lyssna på mig. Du, å andra sidan, har årtionden av erfarenhet av att dejta och attraheras av 

förlorare. Cuddy ler menande mot House. House korrigerar sig själv "Självklart inkluderar jag inte 

mig själv". Cuddy svarar "Du vet vad som händer när du lägger dig i andras förhållanden?". 

House säger "Självklart, det gör jag hela tiden". Han stannar upp och tänker på detta en sekund 

och fortsätter "Hm. Du har en poäng". Cuddy knyter ihop det hela "Det är orsaken till att jag 

låter bli att lägga mig i detta. Om du tvingar honom att välja, så kanske du inte kommer att gilla 

svaret". House funderar och försöker komma på något att säga men förblir tyst. 

 

Sekvens 3, 20:41-21:50 

Handling 
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Wilson står böjd över receptionsdisken med blick och uppmärksamhet fästad där. House 

kommer gående i korridoren mot receptionen och han ser Wilson, men stannar vid disken en bit 

ifrån Wilson och vänder blicken ner mot disken och ser ut att leta efter något där. Wilson slänger 

en blick på House, reser sig upp och säger ”Hej” och går fram till House. Wilson ser ut att börja 

prata mot sin vilja, skakar lätt på huvudet, kastar en snabb blick på House, flackar med blicken 

och säger ”Jag kan nästan inte tro att jag säger detta. Sam…" House avbryter kort "Vad var det 

jag sa" och tittar ner i golvet. Wilson tittar på House "Nej, hon har inte dumpat mig. Hon vill lära 

känna dig bättre". House slänger med huvudet, stirrar ut i luften och utbrister torrt "Jäklar! Jag 

skulle aldrig ha låtit henne se mig naken" och fäster blicken på Wilson. De tittar på varann och 

Wilson fortsätter "Det går emot alla mina instinkter, men jag sa OK" och nickar lite lätt. House 

frågar uppfordrande "Varför?" och tittar misstänksamt på Wilson. Wilson "Hon tror att jag 

gömmer henne från dig". House "Det gjorde du också". Wilson tittar på House och säger lätt 

uppbragt "Ja, men det vill jag inte att hon ska få veta". House rynkar panna och slänger en snabb 

blick åt sidan och tittar sedan på Wilson igen och säger strängt "Du ber mig att tolerera ett 

förhållande som bygger på lögner och misstro?". Wilson dröjer en sekund, tittar bort och ser ut 

att ser ut att skämmas och säger "Ja." House lutar sig fram, tittar intensivt på Wilson och säger 

snabbt "När och var?". Wilson tittar på House och säger "Ikväll. Venezia. Klockan 8:00". House 

blick vandrar ut i tomma intet, han tänker högt (och sarkastiskt) "Vad ska jag ha på mig? Alla 

mina flingpaket är på kemtvätten" (i scenen där House stött på Sam i köket erbjuder han henne 

flingor till frukost, därav denna referens till flingor, förf.anm.). House tittar drypande på Wilson 

och går förbi Wilson. Wilson vänder sig efter honom och säger "House, lyssna". House stannar 

och vänder sig mot Wilson och de tittar på varandra. Wilson säger: "Jag vet att du oroar dig för 

mig och jag vet också att den typen av osjälviskhet inte kommer naturligt för dig. Men jag vill inte 

ha din hjälp. Jag behöver inte din hjälp. Bara kom till middagen och var ditt vanliga, själviska jag". 

House lyssnar nollställd och säger sedan tvetydigt "Hur kan jag säga nej till det?", ler lätt och 

beger sig iväg. Wilson tittar efter honom, ser ut att fundera och nickar sedan för sig själv. 

 

Sekvens 4, 23:10-23:44 

Handling 

Scenen utspelar sig på restaurang Venezia. Italiensk musik spelas, det är mysig kvällsstämning 

med tända ljus. Sam och Wilson sitter vid ett bord med rödvinsglas framför sig. Sam ler och säger 

lugnande till Wilson "Det är bara middag. Slappna av" och tar hans hand. Wilson är inte 

övertygad och säger "Tro mig, det finns inget 'bara' när det kommer till House". Sam påpekar "Vi 

sitter mitt inne i restaurang, vad skulle han kunna göra?" men saktar misstroget ner i slutet av 
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meningen då hon uppenbarligen fått syn på något konstigt längre bort. Wilson tittar undrande dit. 

Sam tittar förbluffat på Wilson som lyfter på ögonbrynen och säger "Det."  

House (uppklädd i kostym) kommer gående arm i arm med en lika välklädd transvestit (i form av 

en man klädd till kvinna). När de är framme vid bordet vänder sig House mot kvinnan och säger 

samtidigt till Wilson och Sam "Ledsen att vi är sena, men ni vet hur tjejer är. Ska alltid fixa med 

sitt hår och smink". Sam och Wilson ler lite ansträngt mot dem. House drar ut stolen åt sitt 

sällskap och fortsätter "James, Sam, det här är Sarah." Sarah ler mot dem och säger "Trevligt att 

träffas. Horace har berättat..." (House inflikar "House") Sarah rättar sig "...House har berättat allt 

om er". Sam och Wilson ler och hälsar artigt, skakar hand med Sarah. House, som nu satt sig ner, 

tittar roat på dem och skakar högljutt ut sin servett. 

 

Sekvens 5, 24:39-25:05 

Handling 

På restaurangen: Wilson, Sam och Sarah skrattar hjärtligt tillsammans. Sam säger "Tänk att du är 

från Bloomington" Sarah säger förtroligt: "Jag vet. Visst är det fantastiskt?". House vickar på 

käken, tittar ner på bordet och ser irriterad ut, som att hans plan spruckit. Han säger påfallande 

oentusiastiskt "Ja. Vilken fröjd". Wilson säger till Sarah "Ignorera honom, han är bara upprörd 

över att vi har kul". Sarah säger till Sam "Minns du det där lilla bageriet, det med de fantastiska 

muffinsarna?" Sam pekar på henne och ropar glatt "Gino's!". Sarah (uppspelt) "Åh, ja!" Sam säger 

"Jag går alltid dit först varje gång jag åker hem". Sarah svarar inlevelsefullt "Mm, jag med". Sam 

fortsätter "Minns du den strippklubben?". Sarah svarar menande "Du, jag brukade jobba på den 

där strippklubben" och skrattar till. House tittar tomt på dem, flyttar blicken till bordet och vilar 

sitt huvud i sina händer samt pressar diskret några fingrar mot vardera örat. De andra tre skrattar 

glatt tillsammans, helt inne i sitt samtal. 

 

Sekvens 6, 30:06-33:20 

Handling 

Wilson och Sam kliver in genom dörrarna till Wilsons lägenhet. De lägger sina saker på hallbyrån 

och Sam säger ”Tror du vi hinner med 7:30?”. Wilsons fortsätter lassa av grejer på byrån och 

säger ”Förlåt, om jag inte byter om så kommer det kännas som jag är kvar på jobbet hela 

kvällen”. Sam ler och säger ”Ja, jag minns”, de vänder sig mot varann och hon lägger sin hand på 

hans bröst. Wilson frågar ”Är det ett problem?”. Sam svarar varmt ”Inte alls”. Hon börjar lägga 

armarna om Wilson och säger sakta och menande ”Faktum är att om vi skyndar oss…” och 

börjar kyssa honom. Wilson säger mellan kyssarna ”Vi kommer definitivt inte hinna till 7.30”. 

Sam säger ”Ja, ja, det finns ju alltid 9:40”. Plötsligt hörs en mansröst börja sjunga, Sam och 
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Wilsons leenden försvinner, de stannar upp och tittar åt det håll rösten kommer ifrån. Sam säger 

suckande ”Eller inte”.  

 

House står och nynnar i köket och i full färd med att göra snittar, då Wilson och Sam (uppenbart 

missnöjda) kommer in hand i hand. Wilson frågar rakt på sak ”Borde inte du vara på sjukhuset?” 

House lägger sista handen vid snittarna, tittar sedan på dem och säger ”Jag skulle inte behöva ett 

team om jag gjorde allt jobb själv, eller hur? Plus att jag måste göra middag åt er”. Wilson och 

Sam går längre in i köket, Wilson viftar avvärjande med handen och säger ”Men vi har planer”. 

House haltar fram till dem med sin bricka med snittar och säger ”Men era planer smakar inte som 

det här”. House håller fram brickan mot Sam som börjar sträcka sig mot den, Wilson slänger 

fram avvärjande fram sin arm och ropar ”Stopp!”. Wilson och Sam tittar på House och Wilson 

säger bistert ”House, vad du än har i kikaren, så…” House tittar på Wilson och avbryter 

förtrytsamt ”Jag försöker vara trevlig”. Wilson och Sam tittar tvivlande på honom under tystnad. 

House slänger lite med huvudet och ser ut att skämmas lite, han tittar ner och säger ”Det jag 

gjorde häromkvällen var barnsligt. Jag ber om ursäkt”. Han tittar på dem och håller fortfarande 

fram brickan. Sam och Wilson tittar på varann och suckar lite, House håller tålmodigt fram 

brickan. Sam tar en snitt, House ler lite. 

 

Wilson, Sam och House sitter och pratar och skrattar vid middagsbordet. Där står urdruckna 

vinglass och tomma skålar. Sam säger med inlevelse ”Sufflén var fantastisk”. House fyller på 

glasen och säger ”Det var mins mors recept. Allt annat hittade jag på webben”. Sam lägger 

huvudet på Wilsons axel, Wilsons håller upp sitt glas och säger ”En skål för internet”. House 

fortsätter ”Där jag hittade lammragun och ni två fann varann. Igen”. De skålar och Wilson säger 

”Ja, det var inte bara internet”. Sam fortsätter ”Nä, snarare skilsmässa, depression, terapi, mer 

terapi och sen internet”. Wilson lyssnar, nickar och säger ”ja”. Alla skrockar lite, och House 

konstaterar med ett litet leende ”Och här är vi nu”. Wilson stämmer in ”Exakt, här är vi nu”. Alla 

verkar lite lätt påverkade, och Wilson kastar en blick på House och säger ”Jag behöver gå på 

toaletten”. House säger lite retsamt ”Jag tror att du är gammal nog att gå själv nu, eller vill du att 

jag följer med dig?”. Wilson tittar på House och säger ”Jag menar, vågar jag lämna er två 

ensamma?”. Sam tittar på Wilson och säger tillrättavisande ”Kom igen, James, sluta nu”. House 

säger instämmande ”Ja, James. Jag lagar mat med fredliga avsikter (I cook in peace)”, tittar på 

Wilson och slänger i sig en tablett. Wilson säger ”OK, strax tillbaks” reser sig och går iväg. Sam 

tittar kärleksfullt efter honom, vänder blicken mot House och ler mot honom. House ler varmt 

tillbaka och säger ”Du är en känslokall satkärring som slet ut hans hjärta”. Sam leende stelnar och 

övergår i misstro. House fortsätter leende ”Jag såg honom kämpa i flera år för att komma över 
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den skada du åsamkat honom, och det finns ingen chans att jag kommer låta dig håva in honom 

och göra om allt igen”. Sam tittar häpet på honom och ser ut att låta allt sjunka in, sedan säger 

hon ”Och allt detta?”. House tittar åt sidan, fäster sedan blicken på henne och säger ”Fas två i att 

lära känna min fiende” och nickar bekräftande. Sam biter sig i läppen och säger bestämt ”Du har 

fel om mig”. De tittar på varann och Sam fortsätter med ett milt leende ”Men jag är glad att jag 

inte längre måste låtsas att jag gillar dig, förutom när James befinner sig i närheten”. House ler 

segervisst och säger ”Samma här. Det enda skillnaden är jag kommer vara längre än dig”. Man 

hör oväsen som tyder på att Wilson är på väg tillbaka, så House gör en regissörsliknande gest och 

säger ”Och… tagning”, rätar på sig och tar sitt glas. Wilson ställer sig intill Sam och säger till Sam 

och House ”Det är försent att hinna med filmen. Ska vi se vad som går på TV?”. House säger 

”Absolut” och ler glatt mot Sam. Sam säger ”Gärna” och ler lika vänligt tillbaka mot House. Alla 

tre beger sig mot TV:n. 

 

Sekvens 7, 33:40-34:35 

Handling 

House och teamkollegan Thirteen besöker medeltidsfestivalen för att söka efter ytterligare 

ledtrådar till patientens symptom. De diskuterar fallet och House klankar ner på teamets insatser 

gällande kartläggningen av patienten. Thirteen säger ”Bara för att Wilson beter sig dumt, betyder 

det inte att vi gör det”. House undrar ”Tycker du att han begår ett misstag?”. Thirteen replikerar 

tröstande ”Såklart. Men han kommer att komma på det förr eller senare. Förhoppningsvis efter 

några veckor av bra sex. Inget satsat, inget förlorat”. House tittar ut i tomma luften och säger 

konstaterande ”Wilson är inte som oss. Han bryr sig för mycket om människor och deras 

känslor.” Thirteen inflikar ”Tack för komplimangen”. House fortsätter, utan att ta notis om 

Thirteens inlägg ”Koden som vår riddare säger sig leva efter, allt det där skitsnacket om ära och 

höviskhet, Wilson är naturligt sådan. Vilket är varför han är…” Thirteen inflikar snabbt ”En 

toppenkille”. House fortsätter torrt ”… en idiot och måltavla. Någon måste ta hand om honom”. 

 


