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Abstract 

Denna studie ämnar att bidra till förståelse kring gestaltningen av maskulinitet, detta genom 

en analys av samtida medierepresentationer av män. Syftet med studien är att se hur 

maskulinitet gestaltas i tv-serien Sons of Anarchy. För att uppnå detta har de teoretiska 

begreppen hegemonisk maskulinitet och manlig homosocialitet operationaliserats i en 

tematisk analys av tre utvalda avsnitt av serien. Valet av den tematiska analysen har delvis 

motiverats i att denna typ av metod kan användas i koppling till olika teoretiska ramverk. 

Ansatsen som drivits i analysen har varit semideduktiv då de två huvudteman som lyfts ur 

materialet är grundade på de teoretiska frågeställningar/begrepp som studien följer . Här syns 

en deduktiv ansats i koppling till den hegemoniska maskuliniteten medan det inom framförallt 

homosocialiteten därefter gått mot en mer induktiv ansats för att lyfta underteman. 

I serien Sons of Anarchy går det att urskilja olika gestaltningar av män och relationer som 

finns mellan olika manliga grupper. Strukturer och beteenden som kan ses som normbildande 

underbygger den hegemoniska maskuliniteten som i sin tur utgör ramen inom vilken den 

manliga homosocialiteten tar sig uttryck. Motorcykelklubben SAMCRO ses i materialet som 

den normerande grupp vilken representerar den hegemoniska maskuliniteten. Genom att 

använda de två teoretiska huvudbegreppen som studien grundats på blir det tydligt att det i 

materialet går att finna exempel som inom maskulinitetsstudier inte fått särskilt stort 

utrymme. Detta då fokus tidigare främst legat vid exempelvis patriarkala strukturer och 

homofobi och inte intimitet och de känslouttryck som faktiskt uttrycks mellan de manliga 

karaktärerna i Sons of Anarchy. Resultatet visar även att kvinnor, samt män av annan etnicitet 

än vit, inte uttrycks som underordnade i materialet. En av de främsta slutsatserna av studien 

kretsar kring behovet av en tydligare definition av begreppet hegemonisk maskulinitet. 

Nyckelord: Sons of Anarchy, television, maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, manlig 
homosocialitet 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1. Introduktion!
Tidigare studier har påvisat ett behov av att inom olika medier studera manlighet och 

maskulinitet, vilket till viss del kan ses ha hamnat lite i skymundan av feministiska studier 

(Cohan & Hark 1993). I koppling till detta är det viktigt att beakta det faktum att trots att 

feministisk forskning i regel är vanligare behövs även maskulinitetsstudier för att nå ett mer 

jämställt samhälle. Craig (1992:1) ställer sig exempelvis frågan; hur ska vi kunna förstå 

sociala relationer och krafter involverade i den patriarkala uppbyggnaden av vår omgivning 

om vi inte försöker förstå den maskulina genusprocessen? Dessa två delar av 

genusforskningen, maskulinitet och feminitet, är starkt sammanknutna exempelvis genom att 

maskulinitetsstudier grundar sig mycket på feministiska teoribegrepp (Connell 2008).  

Populärkultur, så som tv-serier, påverkar sin publik vilket i sin tur gör det till ett viktigt 

ämne att studera. Selby och Cowdery (1995) talar om att populärkulturen ger nya insikter 

kring samhället och Donnelly (2014:5-7) går så pass långt som att mena att televisionen, mer 

än något annat medium, bygger upp och influerar en ideologisk konstruktion och att idéer och 

argument som repeteras på tv skapar en potentiell världsbild för tittarna. Detta är enligt 

Donnelly (2014:30) något som sker på en global nivå. Kimmel (1992:xii) påpekar hur den 

sociala konstruktionen av manlighet är uppbyggd av de representationer vi ser i massmedia 

och att media på så sätt ger många olika bilder av maskulinitet, hur män ska vara och inte 

vara. Donnelly (2014:158) talar i koppling till detta även om hur normer skapas i tv-rutan 

vilket påverkar, och påverkas av, vad som får synas och inte synas. 

Sons of Anarchy (2008-2014) är en av de största tv-serierna vi har haft cirkulerande 

omkring oss det senaste decenniet. Överallt har diskussioner förts; hur bra är serien? Vilka 

karaktärer är egentligen goda och vilka onda? Vilka karaktärer är okej att hata? Att 

karaktärerna främst är män, hur maskulinitetsnormer och genusprocesser uttrycks samt hur 

det eventuellt skulle kunna påverka hur vi som publik ser på materialet, det är dock inte 

diskussioner som tycks komma på tal särskilt ofta. Serien, som är skapad av Kurt Sutter, 

började sändas år 2008 och handlar i korta drag om en motorcykelklubb i Kalifornien, USA, 

dess inre och yttre relationer och hur huvudkaraktären Jax lever med motorcykelklubben som 

huvudfokus i sitt liv. Genren beskrivs som crime/drama/thriller. Sons of Anarchy har under 

åren nominerats och vunnit flertalet priser, har ett betyg som ligger på 8,7 av 10 på 

filmforumet IMDb (IMDb 2015a) och ligger dessutom på topp-25 av de bästa tv-serierna 

enligt samma forum (IMDb 2015b). Den sista säsongen sändes på tv-kanalen Fox under 2014 

(IMDb 2015a) och serien går idag även delvis att se på exempelvis Netflix (Netflix 2015).  
!7
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Idén till den studie som här genomförts kom från ett gemensamt intresse för såväl 

maskulinitetsstudier som Sons of Anarchy i sig. När litteratursökningarna kring studien 

påbörjades kom vi snabbt till insikten att väldigt lite hade gjorts tematiskt eller kopplat kring 

teoretiska maskulinitetsbegrepp gällande Sons of Anarchy. Detta var för oss mycket underligt, 

då serien i vårt tycke bokstavligen osar av maskulinitet och referenser till, samt yttringar av, 

olika former av gamla men även främmande maskulinitetsnormer och stereotyper. 

1.1 Studiens inriktning 

Forskningsfältet kring maskulinitet är ett fält som är mycket komplext och i ständig 

förändring vilket också innebär att många kunskapsluckor fortfarande måste fyllas, framförallt 

inom medieforskningen. Vi vill i denna studie metodologiskt sett försöka fylla en tematisk 

lucka som finns vad gäller tv-serier och maskulinitet. Lotz (2014:7) menar att det idag inte 

finns några konkreta tematiska analyser kring berättelser om män eller maskulinitet på tv, till 

skillnad från den mängd som finns kring feminitet. Hon talar också om behovet av att titta på 

maskulinitet på tv då det inte alls finns lika mycket gjort där som det finns inom filmstudier 

(2014:10). Donnelly (2014:167) pekar också på vikten av att studera tv-serier då dessa, till 

skillnad från filmstudier, ger en unik insikt i den tidsperiod som omgärdar den snabba, 

kreativa och omväxlande utvecklingen av serien. 

Förutom att försöka bidra till att fylla den rent tematiska lucka som finns, syftar vår studie 

även till att skapa en större förståelse kring serien Sons of Anarchy, detta då med ett fokus på 

maskuliniteter däri. Efter en gedigen litteratursökning kring serien kunde det konstateras att 

materialet ofta behandlats i termer av exempelvis kopplingar till den amerikanska ”Vilda 

Västern”-filmgenren (Castleberry 2014), moraliska frågor (Bishop 2012; Falk 2011) eller 

feminism (Fine 2012; Hollar 2012; Wurtzel 2014). Donnelly (2014) och Lotz (2014) har båda 

skrivit böcker som fokuserar på män och maskulinitet på TV och där Sons of Anarchy tas upp 

som ett av flera exempel. Donnelly fokuserar på begreppet anti-hjältar och Lotz i sin tur pratar 

om manscentrerade serier. I Sverige har det skrivits uppsatser om Sons of Anarchy i relation 

till Shakespeares Hamlet (Sander 2012) och om maskulinitet på TV i koppling till exempel så 

som tv-serien Two and a half men (Bergman 2011) men ingen parallell har här dragits mellan 

Sons of Anarchy och maskulinitet. Maskulinitet på tv har internationellt sett även studerats ur 

exempelvis queer-perspektiv (Avila-Saavedra 2009). Lotz (2014) och Donnelly (2014) 

kommer att behandlas ytterligare i kommande forsknings- och teorikapitel. 
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Sons of Anarchy tjänar som ett mycket bra och aktuellt exempel på material till denna studie 

då serien är så pass populär som den är och studien blir på detta sätt alltså en form av 

fallstudie där teoretiska maskulinitetsbegrepp förs samman med materialet. Vi vill på detta 

sätt utmana och problematisera rådande förståelser kring serien och maskulinitet kopplat till 

medie-samhället. Detta kommer att göras genom en tematisk analys och kartläggning kopplat 

till två teoretiska huvudbegrepp; manlig homosocialitet, vilket kort kan beskrivas som sociala 

band mellan män (Hammarén & Johansson 2014:1) och hegemonisk maskulinitet som i sin 

tur kan förklaras som överordnad maskulinitet (Connell 2008). Dessa begrepp kommer att 

förklaras och problematiseras ytterligare i kommande forsknings- och teorikapitel. 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en tematisk analys undersöka hur maskulinitet gestaltas i tv-

serien Sons of Anarchy, detta genom att kartlägga och problematisera hur hegemonisk 

maskulinitet i serien syns och kan kopplas samman med den manliga homosocialiteten i 

densamma. Serien blir på detta sätt ett aktuellt exempel på hur vi som publik möter dessa två 

återkommande maskulinitetsbegrepp och på den kultur vi konsumerar. De konkreta 

frågeställningar som kan urskiljas ur syftet blir således; 

• Hur gestaltas hegemonisk maskulinitet i Sons of Anarchy? 

• Hur gestaltas manlig homosocialitet i Sons of Anarchy? 

• Hur kan hegemonisk maskulinitet och manlig homosocialitet kopplas samman i Sons of 

Anarchy? 

1.1.2 Material, allmänna avgränsningar & disposition 

Som nämnts ovan utgörs materialet i denna studie av tv-serien Sons of Anarchy, vilken sändes 

mellan år 2008-2014 (IMDb 2015a). Totalt består serien av sju säsonger men genom ett 

strategiskt urval valdes tre avsnitt ut för närmare tematisk analys; pilotavsnittet (avsnitt 1 i 

säsong 1), ett avsnitt i mitten av serien (avsnitt 8 i säsong 4), och det allra sista avsnittet 

(avsnitt 13 i säsong 7). Avgränsningen kring studien kan främst ses utifrån urvalet, dessa tre 

avsnitt, samt en teoretisk avgränsning i valet av begrepp att grunda frågeställningarna på. 

Vidare bör det tilläggas att det i studien inte ämnas undersöka karaktärer i någon form av 

utvecklingsperspektiv under seriens gång. Vad gäller studiens disposition kan det här vara av 

vikt att belysa att teoriavsnittet är sammanfogat med tidigare forskning, samt att 

sammanfattningen till detta avsnitt ligger före själva litteraturgenomgången. Detta har gjorts 
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då forskningsfältet inom maskulinitet är komplext och då det har ansetts kräva en gedigen 

litteraturgenomgång vilken gynnas av en introducerande inblick. 

2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Disclaimer: för att underlätta en första inblick av litteraturgenomgången har samman-

fattningen av teori och tidigare forskning beslutats att placeras först i avsnittet. För en djupare 

förståelse av detta hänvisas här vidare till avsnitt 2.2 - 2.5.1.  

2.1 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

Det går tydligt, genom att titta på den litteratur som nedan framställts, att utläsa vikten av 

begreppet hegemonisk maskulinitet inom maskulinitetsforskningen. Connell (2008:115) 

definierar begreppet som ”den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället 

accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”. Den hegemoniska maskuliniteten 

är föränderlig och kopplad till kulturella och institutionella praktiker samt uppbyggd kring 

delbegreppen hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering. Begreppet har 

under åren kritiserats från flera håll, bland annat för att vara för universellt och för att ha en 

för otydlig definition. Connell försvarar dock fortfarande begreppets vikt och dess betydelse 

för främst praktiska frågor kring maskulinitet och maktrelationer mellan män i samhället.  

För att gå ifrån mer strukturella processer och istället nå mer sociala relationer mellan män 

är det intressant att titta på hur Kimmel (1994) pekar på att män är socialiserade in i en 

begränsad definition av manlighet där de är rädda för att ses som feminina eller homosexuella. 

Vad gäller manliga relationer har exempelvis Farr (1988) tittat på så kallade ”GOBS”-

grupper; manliga grupper där kvinnor är uteslutna. I koppling till detta finns även en övergång 

till Lipman-Blumens (1976:16) begrepp manlig homosocialitet där hon definierar 

homosocialitet som ”the seeking, enjoyment, and/or preference for the company of the same 

sex.”. Manlig homosocialitet har undersökts av exempelvis Lindgren i koppling till 

underordning av kvinnor (1996). Bird (1996), Arxer (2011) och Hammarén och Johansson 

(2014) har alla studerat kopplingen mellan hegemonisk maskulinitet och manlig 

homosocialitet. 

Studier kring maskuliniteter på TV lägger ett fokus på hur manlighet gestaltats och 

konstrueras i olika serier. I användandet av komiska och ironiska inslag i gestaltningen av 

vänskaps- och familjerelationer spelar serier på olika stereotypa maskulinitetsideal samt 

utmanar både gamla och nya maskulinitetskoncept (Hanke 1998, Lavigne 2013). Spangler 

(1992) jämför i sin studie forskning kring reella respektive fiktiva manliga vänskapsrelationer. 
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Donnelly (2014) i sin tur tar upp just Sons of Anarchy och framförallt huvudpersonen Jax som 

ett exempel på vad hon kallar en ”falsk skurk” (vår övers.), en hjälte på TV som ska ses som 

revolutionerande men som likväl fortfarande står för exempelvis kapitalistiska och patriarkala 

värderingar.  

Sammanfattningsvis går det att se att det finns en forskningslucka att fylla genom att titta 

på hur maskulinitet gestaltas i Sons of Anarchy. En av de huvudsakliga anledningarna till detta 

är att det behövs en rent tematisk kartläggning av serien, främst för att denna är ett aktuellt 

typexempel på populärkulturen som idag konsumeras. Samtidigt går det att urskilja en viss 

brist i action/crime-genren vad gäller tv-studier, då mycket av de serier som undersökts har 

varit komedier. I denna studie förs en kritisk diskussion kring de teoretiska begreppen i 

slutdiskussionen. Vad gäller den tematiska analysen utgår dock denna ifrån den grund-

läggande definitionen för manlig homosocialitet samt Connells (2008) begreppsuppdelning 

kring hegemonisk maskulinitet, för att på så sätt kunna få ett mer konkret grepp kring de 

teoretiska teman som lyfts. Kodning av begreppen kommer att beskrivas ytterligare i 

metodavsnittet. 

2.2 Introduktion till teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen samt forskningsbidrag kring maskulinitet 

och maskulinitet på tv att behandlas. Då maskulinitetsforskning är ett föränderligt och 

komplext fält där studier ofta omprövas och teorier kritiseras togs här beslutet att sammanföra 

teori och tidigare forskning. Detta gjordes i ett försök att undvika upprepningar och för att 

litteraturgenomgången skulle bli mer sammanhängande och logisk. Då studiens fråge-

ställningar grundar sig på de teoretiska begreppen hegemonisk maskulinitet och manlig 

homosocialitet räknas dessa som den teoretiska referensram som studien vilar på och dessa 

kommer också att stå i fokus nedan. Valet av detta teoretiska fokus föll sig naturligt efter 

genomförd litteratursökning då det syntes tydligt att forskningsfältet kring maskulinitet 

återkommande knyts an till dessa två grundläggande begrepp. Förutom dessa två 

uppdelningar, där manlig homosocialitet tas upp som ett undertema till sociala relationer 

mellan män i ett bredare perspektiv, är litteraturgenomgången även tematiserad utifrån 

maskulinitet på TV där kopplingen till Sons of Anarchy även kort tas upp som ett undertema.  

Sökning efter artiklar har genomförts i databaser så som Google scholar och SUB. De 

sökord/fraser som främst använts, med svensk översättning inräknat, är masculinity, 

homosociality, television, och hegemonic masculinity. Dessa sökord har korsats i sökningarna 
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för att kunna täcka upp forskningsområdet i största möjliga utsträckning. Två av forsknings-

bidragen nedan behandlar även Sons of Anarchy, om än det ena bara kortfattat. Flertalet 

artiklar och forskningsbidrag har sållats bort under litteratursökningsprocessen och de bidrag 

som kvarstår är de som anses mest relevanta för studien. Den tematiserade kartläggningen av 

forskningsbidrag leder fram till en sammanfattad bild av forskningsfältet, de teoretiska 

begrepp studien är grundad på samt en återblick på den akademiska lucka som kopplas till 

studiens föreliggande syfte, vilket alltså är att se hur maskulinitet gestaltas i Sons of Anarchy. 

2.3 Hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemonisk maskulinitet, vilket infördes i maskulinitetsfältet under 1980-talet, har 

enligt Connell (2008) varit riktgivande för en stor mängd forskning vilket i sin tur även blivit 

tydligt inom mycket av den tidigare forskning som här ämnas redogöras för. Det viktiga med 

att titta på olika maskuliniteter menar Connell är att samtidigt undersöka genusrelationerna 

män emellan. Här beskriver hon begreppet hegemonisk maskulinitet vilket definieras som 

”den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet.” (Connell 2008:115). Detta i sin tur innebär att kvinnors 

underordnade ställning och mäns dominans i samhället garanteras och ses som en allmänt 

accepterad strategi. 

2.3.1 Hegemoniaspekten 

Hegemoni, vilket är ett begrepp som härstammar från Gramscis analys av klassrelationer, 

innebär en ledande kulturell dominans och position i samhället, vilken kopplas till vissa 

värderingar, och är statusfylld och eftertraktad av många. Connell menar att maskulinitet är 

uppbyggt kring en hegemoni och att det inom detta västerländska kulturella ramverk finns 

särskilda genusrelationer vilka är byggda på dominans och underordning mellan olika grupper 

av män. Den hegemoniska maskuliniteten innebär att egenskaper och beteenden vilka kan 

kopplas samman med den maskulinitet som under en viss tidpunkt och i en specifik kulturell 

kontext dominerar ses som normbildande, naturliga och positiva i denna. Den hegemoniska 

maskuliniteten ses som en idealbild vilket innebär att få män lever upp till den då 

maskulinitetsnormerna skiljer sig åt från kontext till kontext och alltid är flytande (Connell 

2008:115). 

2.3.2 Underordnande 

Det främsta exemplet på underordnad maskulinitet är homosexuella män, detta i koppling till 

heterosexuella mäns dominans i det västerländska samhället. Underordnande markeras ofta av 

!12



Emma Halvarsson & Jill Svennberg V15 M Kand.

ett symboliskt smutskastande som i grunden utgår från feminitet, då framförallt i form av 

smädelser så som morsgris, mes, fegis, fjolla, ynkrygg etc. Den homosexuelle mannen 

befinner sig alltså i botten av denna genushierarki men är inte den enda underordnade 

maskuliniteten som är utestängd från legitimitetscirkeln, vissa heterosexuella män och pojkar 

är även de utestänga från den hegemoniska maskuliniteten och får representera det ”felaktiga” 

eller ”dåliga” (Connell 2008:116-117). 

2.3.3 Delaktighet 

Connell menar att det är få män som praktiserar det hegemoniska mönstret och få som lever 

upp till den normativa standarden, det vill säga den hegemoniska maskuliniteten. Dock drar 

majoriteten av män fördel av denna då de delar dessa ideal och tillgodogör sig den patriarkala 

utdelningen, vilken Connell menar kommer av de fördelar män vinner på kvinnors 

underordnade ställning. Privilegierna uppfattas som självklara. De delaktiga männen kan kort 

exemplifieras med män som tittar på fotbollsmatcher men själva inte spelar fotboll (Connell 

2008:117). 

2.3.4 Marginalisering 

Marginalisering hänvisar till relationerna mellan maskuliniteter i dominanta och underordnade 

klasser eller etniska grupper: ”Marginalisering hör alltid samman med auktorisering av den 

dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet.” (Connell 2008:119). Rasrelationer kan 

också bli en integrerad del av dynamiken mellan olika maskuliniteter. Connell menar att 

”..termer såsom ’hegemonisk maskulinitet’ och ’marginaliserad maskulinitet’ inte betecknar 

några fixerade karaktärstyper utan är konfigurationer av praktiken. De är skapade i särskilda 

situationer i en föränderlig relationsstruktur.” (ibid.). 

2.3.5 Kritik kring begreppet hegemonisk maskulinitet 

I sin introduktion till den andra upplagan av Maskuliniteter (2008) menar Connell att 

begreppet, så som det utvecklats i hennes tidigare upplaga av boken, fortfarande är 

grundläggande trots att det sedan dess utmanats från många håll (Connell 2008:18). Det är i 

Connells mening fortfarande viktigt med teoribildning kring genusbetingade maktrelationer 

mellan män och en vidare förståelse för hur maskuliniteter bidrar till genusordningen, vilket 

är nödvändigt om teorierna ska kunna kopplas till bredare genusteorier (2008:19). Connell 

(2002:91) levererar dock även själv kritik mot termen hegemonisk maskulinitet och påpekar 

sådant som dess brist på kontinuitet och skiftande definitioner. Till sitt försvar menar hon 

dock att det är viktigt att se på maskuliniteter som projekt och inte som fasta mönster (Connell 
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2002:93). Precis som att klass och genusrelationer förändras historiskt förändras även mönster 

och djup av hegemoni. Det finns enligt Connell ingen maskulin enhet som går att generalisera 

för alla samhällen och kulturer. Här förtydligas också att genuspolitik är en form av 

förkroppsligad socialpolitik och att genuspraktikerna aldrig existerar i ett vakuum utan snarare 

svarar på specifika situationer (Connell 2008). 

Connell (2008) beskriver att en del av att uppnå hegemoni inom genusordningen är att 

använda sig av kultur, populärkultur, för att uppnå disciplinära mål och skapa en idealbild av 

mannen. Detta påminner om vad Seidler (2006) skriver i sin bok Transforming Masculinities; 

att det genom konst, drama och uppträdanden måste finnas sätt att nå olika generationer av 

män, snarare än att anta att en diskurs av makt kommer att tillåta kommunikation över 

kulturella traditioner (2006:140). Seidler menar även att det finns en fara i Connells 

diskussioner kring hegemonisk maskulinitet och att dennes teoretiska ramverk ovetande 

underbygger en rationalistisk modernitet, som nedvärderar den medvetenhet och det 

emotionella arbete som män måste genomföra (2006:136). 

Beasley (2008) hävdar att det måste ske en ”av-massifiering” av termen hegemonisk 

maskulinitet för att undvika bristande nyanseringar och likformade ”uppifrån och ned”-

analyser. Hon föreslår att begreppet behöver utvecklas, detta för att placera den för tillfället 

relativt underutvecklade analysen av genus och maskuliniteter i en globaliserad värld. Beasley 

menar att det är viktigt att inte endast tala om hegemoniska maskuliniteter utan även om de 

hierarkiska relationerna mellan dessa (Beasley 2008:98). Hon pekar på att termen hegemonisk 

maskulinitet blivit svårare att behandla då den glider mellan olika innebörder. En av 

huvudaspekterna här är att försöka frigöra begreppet hegemonisk från begreppet dominant då 

många män, vilket Connell noterat, erhåller social makt men ej hegemonisk maskulinitet 

(Connell & Messerschmidt 2005:838, i Beasley 2008:90). 

2.4 Sociala relationer mellan män 

Manliga relationer har studerats ur flera olika perspektiv. Nedan kommer först bidrag till en 

mer allmän diskussion av forskningen kring manliga relationer och gemenskaper att 

presenteras för att därefter, under nästa rubrik, knyta an mer specifikt till begreppet manlig 

homosocialitet detta med Lipman-Blumens (1976) tidiga diskussion och definition av 

begreppet i spetsen.  

Kimmel (1994) menar att amerikanska män socialiseras in i en väldigt stel och begränsad 

definition av manlighet. Män är således rädda för att andra män ska se dem som för feminina 

!14



Emma Halvarsson & Jill Svennberg V15 M Kand.

vilket gör att det skapas en homofobisk och exkluderande maskulinitet. Homofobi är enligt 

Kimmel (1994:147) mycket mer än enbart rädsla för homosexuella män eller att en ska 

uppfattas som homosexuell, det handlar snarare om en rädsla för att andra män ska kunna visa 

världen och en själv att en inte är manlig nog och inte når upp till måttet för maskuliniteten. 

Samtidigt är rädslan i sig en skam som definierar en som omanlig (ibid.). Enligt Kimmel 

(1994:148) är våld, benägenheten att slåss, det mest framträdande tecknet för manlighet. Detta 

hör enligt honom i sin tur samman med unga mäns konstanta kamp för att inte ses som ens det 

minsta lilla feminina, något som upprätthålls genom att andra unga män agerar som en form 

av genuspolis vilka hela tiden hotar att påvisa att en är feminin. Homofobi går på detta sätt 

även hand i hand med sexism, då kampen för att inte ses som homosexuell bidrar till en ökad 

och fortsatt sexualisering av kvinnor (ibid.). 

I samband med detta är det intressant att titta på det Farr (1988) presenterar i sin studie 

kring såkallade ”GOBS” vilket är en modell av en särskild form av en manlig social grupp där 

förkortningen står för Good Old Boys Sociablity (Farr 1988:259). Denna grupp menar Farr 

fungerar som ett förevigande av den maskulina identiteten och manliga privilegier genom vad 

hon kallar för ”dominance bonding” som är en process av kollektiv vänskap genom vilken 

gruppen och dess medlemmar upprepande bekräftar sin överordning (Farr 1988:260). I sin 

slutsats framhåller Farr att GOBS-gruppen endast är en form av manlig allians men att de 

komponenter av maskulinitet som män lär sig under sina yngre år tar sig uttryck i de sociala 

händelser, teman, och rekvisita som gruppen erhåller. Inom gruppen råder inga tvivel på dess 

medlemmars suveränitet och skulle tvivel uppstå finns gruppen som stöd och bidrar till 

bekräftande. Kvinnor (så som fruar och flickvänner) och andra män (som inte har några band 

till medlemmarna i gruppen) kan inte vara en del av denna grupp men det utesluter inte att de 

kan vara deltagande i olika händelser eller tillställningar. (Farr 1988:276). 

2.4.1 Manlig homosocialitet 

Lipman-Blumen (1976:16) definierar begreppet homosocial som ”the seeking, enjoyment, 

and/or preference for the company of the same sex.”. Begreppet skiljer sig här från det 

närliggande begreppet homosexuell på den grund att det förra inte nödvändigtvis innefattar en 

explicit erotisk och sexuell interaktion mellan samkönade människor. Den grundläggande 

faktorn i homosocialitet är enligt Lipman-Blumen att män är attraherade, stimulerade och 

intresserade av andra män. Detta i sin tur är institutionaliserat och uppmuntrat i 

samhällsstrukturen. Lipman-Blumen menar också att män främst söker hjälp och 
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tillfredställande av olika behov, så som politiska, ekonomiska, sociala och ibland även 

sexuella, hos andra män. Hierarkin, eller nivån av dominans, hos män grundar sig på kontroll 

av olika resurser så som exempelvis makt, status och politiskt inflytande. Lipman-Blumen 

(1976:17-18) tillägger också att det enda basala behovet som män inte kan få tillfredställt från 

andra män är faderskap, vilket i sin tur i många samhällen kan ses som det största tecknet på 

maskulinitet. Detta behov kräver att män vänder sig till kvinnor, men behovet av ett 

homosocialt sammanhang är starkt även när män lever i ett heterosexuellt förhållande.  

Lindgren (1996) menar i koppling till detta att det i manliga homosociala sammanhang 

skapas en gemensam norm och fantombild vilket får konsekvensen att kvinnor blir 

underordnade. Lindgren (1996:4-5) menar att skillnad mellan könen markeras genom att män 

oftast pratar om sig själva när kvinnor är deltagande och om kvinnor när dessa inte är 

närvarande. Samtidigt samtalar, enligt Lindgrens studier, män sällan med kvinnor i 

gruppsammanhang. Denna ”vi-anda” och uteslutande kamratskap hos männen på en 

organisationsnivå härleder Lindgren till homosocialitet. Lindgren (1996:7-9) pekar på att 

mäns relationsprocesser, till skillnad från kvinnors, präglas av avstånd och en acceptans av 

faderns eventuella frånvaro eller ointresse. Homosocialiteten i sig blir på detta sätt också ett 

uttryck för det manliga relationsarbetet där kalibreringen mot de andra männen skapar en 

personlig distans och ett mer kollektivt känslomässigt band. Lindgren menar att för att få 

tillträde till de ”manliga rummen” krävs att en tillför något värdefullt till gruppen. De formella 

kriterierna kan ofta även kvinnor fylla, men de informella kraven vilka är grundade på den 

manliga homosocialiteten gör oftast att den generella betydelsen av medlemskapet motverkas 

(1976:10-11). 

Bird (1996) utgår även hon från Lipman-Blumens homosocialitet och gör en studie kopplat 

till den hegemoniska maskuliniteten. Fokus ligger här på kopplingen mellan mäns 

individuella självbild och genusnormer i små gruppinteraktioner. De tre identitetsbetydelser 

som Bird (1996) i sin studie utgår ifrån är emotionell avskildhet (Chodorow, 1978, i Bird, 

1996:122), tävlingsinstinkt (Gilligan 1982, i Bird 1996:122) och sexuell kvinnlig 

objektifiering (Johnson 1988, i Bird 1996:122-123). I sina resultat ger Bird (1996) exempel på 

hur den hegemoniska maskuliniteten genom manlig homosocialitet bibehålls genom de tre 

betydelserna ovan och hur alternativa betydelser undantrycks i dessa sammanhang. Männen i 

studien beskrev dock sig själva som mer heterosocialt än homosocialt riktade och att de inte 

föredrog exklusivt manliga sociala interaktionsgrupper. Normerna kring den hegemoniska 

maskuliniteten skiljer sig delvis mot den individuella självuppfattningen (1996:127-128).  
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Det är värt att här nämna att Arxer (2011:390-391) gjort en studie som till en början var tänkt 

att replikera Birds (1996) men som mynnade ut i något skilda resultat. Arxer (2011) kom fram 

till att trots att män i homosociala sammanhang riktar sig efter standardkoncepten kring 

hegemonisk maskulinitet, införlivar de även genuspraktiker kopplade till icke-hegemoniska 

maskuliniteter. I studien framkom det att män ofta gärna delar med sig av sina känslor och att 

samarbete ofta föredras framför tävling. På detta sätt kan det ses som att en form av hybrid 

maskulinitet eventuellt kan signalera en förändring inom den hegemoniska sektorn kring 

maskulinitet, där alternativa maskuliniteter nyttjas för att upprätthålla könsbunden makt och 

privilegier kopplade till män (ibid.).  

Hammarén och Johansson (2014) är av åsikten att det vanliga och något överexploaterade 

användandet av konceptet homosocialitet tenderar att reducera detta till en nästintill deskriptiv 

term som används till att visa hur män förbinder sig till varandra för att försvara sina 

privilegier och positioner. De menar att uppfattningen om homosocialitet är en tydlig 

förlängning av hegemoni, som därav tjänar till att alltid rekonstruera och säkerställa manliga 

intressen och makt (2014:5). De introducerar här en distinktion mellan vertikal/hierarkisk och 

horisontell homosocialitet där hierarkisk homosocialitet beskrivs som ett sätt att styrka makt 

och att skapa nära homosociala band för att bibehålla och försvara hegemoni. Horisontell 

homosocialitet, som tidigare beskrivits som feminin homosocialitet, används i sin tur för att 

peka på de relationer som finns mellan exempelvis män och som är baserade på känslomässig 

närhet, intimitet och en form av icke-vinstdrivande vänskap (ibid.). I koppling till den 

horisontella homosocialiteten diskuterar författarna begreppet bromance och dess uppkomst 

inom populärkulturen samt hur detta regelbundet dyker upp i olika medier för att beskriva 

kärlek, exklusiv vänskap och intimitet mellan heterosexuella män (Hammarén & Johansson 

2014:7). Enligt Chen (2012) omfattar bromances tre allmänt grundläggande element: de är 

begränsade till män, de är asexuella och de är en plats för intimitet, kärlek och affektion 

mellan män (Chen 2012 i Hammarén & Johansson 2014:6). 

2.5 Maskulinitet på TV 

Nedan beskrivs och kartläggs forskning kring maskulinitet på TV. I anslutning till detta nämns 

under nästa underrubrik även viss maskulinitetsforskning fokuserad kring just tv-serien Sons 

of Anarchy. 

Lotz (2014:11) som tittar på hur män representerats i olika serier under början av 2000-

talet, pekar på att serierna framställer de manliga karaktärernas känslor och relationer i 
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berättelser som utforskar den komplexitet som finns hos den moderna maskuliniteten på ett 

sätt som tidigare varit ovanligt, eller rent av obefintligt, inom denna typ av berättande 

medium. Hon menar även att serier som visas på kabel-tv är mer benägna att använda sig av 

ett seriellt berättande vilket bidrar till att visa på de gradvisa processer som sker i 

utvecklingen hos karaktärerna samt hur karaktärerna sedan brottas med olika maskuliniteter 

och sin egen relation till dessa (Lotz 2014). Lotz påtalar att sättet att berätta kring mäns roller 

har utfört ett ideologiskt arbete i det att stödja eller framhäva vissa beteenden och 

karaktärsdrag samt nedvärdera andra, vilket lett till att vissa avgränsande ”föredragna” eller 

”bästa” maskuliniteter idealiserats oavsett hur många olika manligheter som synts (2014:9). 

Här ges flera exempel på vad som kallas ”manscentrerade” serier där karakteriseringarna är i 

fokus och narrativen medierar männen och deras ageranden i ett berättande om deras 

personliga och professionella sfärer. Hon pekar även på att de män som står som centrala 

protagonister i berättelserna ofta är heterosexuella vita män, lågutbildade och de som lättast 

har tillgång till hegemonisk maskulinitet och patriarkala privilegier (Lotz 2014).  

Lotz menar i koppling till detta att ifrågasättande av heteronormativiteten inte existerar i 

dessa serier utan måste bygga på en inblick i andra sorters serier där exempelvis humor 

används på olika sätt. I dessa syns vad Lotz kallar ”homosociala enklaver” som visar på hur 

män kollektivt och i nära vänskapsrelationer bearbetar moderna föreställningar och 

förväntningar på maskulinitet (Lotz 2014:116). Hanke (1998) har genomfört en sådan studie, 

vilken undersöker två tv-serier ur humorgenren och hur dessa genom att spela på olika 

konventionella stereotyper av maskulinitet kan ha bidragit till ifrågasättande av hegemonisk 

maskulinitet och en förstärkning av det heterosexuella brödraskapet (Hanke 1998:87). Han 

kallar dessa serier för genuskomedier och menar att de genom att framställa vissa stereotyper 

på ett visst sätt upprepar en hegemonisk maskulinitet. Hanke pekar på att det parodiska 

inslaget av den maskulinitetsdiskursen gör det möjligt för den manliga åskådaren att pendla 

mellan identifikation och dissociation (1998:88). Genom att driva med maskulinitet 

presenterar de komiska narrativen simultant männen som objekt för skratt och som subjekt 

som rör sig mellan gamla och nya subjektspositioner, där den ”nya” mannen är feminiserad 

(1998:76).  

Spangler (1992:94) beskriver att de flesta tv-serier i första hand är gjorda för en kvinnlig 

publik, detta i likhet med Lotz (2014:60) som även menar att detta påverkar hur man väljer att 

framställa de manliga karaktärerna i serien. I sin studie gör Spangler (1992) en jämförelse av 

forskning kring verkliga manliga vänskapsförhållanden och manliga vänskapsförhållanden på 
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tv, detta för att undersöka vad hon menar är nedgången för intima icke-sexuella manliga 

relationer. Hon tittar här historiskt på tv-serier från 50- 60, 70 och 80-talet och kommer fram 

till att trots att manliga vänskapsförhållanden på tv vid några tillfällen under åren avbildat 

intima vänskaps-relationer, är det processen att knyta an snarare än emotionella avslöjanden 

som legat i fokus. De intima vänskapsrelationerna återfinns oftast i komedier där kvinnor och 

barn utgör en stor del av publiken vilket skiljer sig från västern- eller action/äventyrsgenren 

som ses som mer ”maskulina” program där de manliga förhållandena är mer målorienterade 

och där män i större mån avbildas då de gör saker tillsammans istället för att bara vara 

tillsammans. Spangler (1992:109-110) menar också att i de flesta fall där män avslöjar saker 

om sig själva i dramaserier är det tillsammans med kvinnor.  

Lavigne (2013) har i sin tur undersökt tv-serien The Good Guys från år 2010, vilken 

handlar om två manliga polispartners. Serien innehåller en hög dos komedi där poliserna 

personifierar två populära västerländska maskulinitets-koncept; den känslosamme nutida 

mannen och den hypermaskulina hjälten från igår, där den senare plötsligt ses lite som ett 

skämt som inte följer med i utvecklingen men som kan uttrycka känslor på ett annat sätt än 

sin mer ”moderne” kollega (2013:69-70). Studien visar på att serien förespråkar processen 

kring manligt relationsbyggande och hybrids maskuliniteter samtidigt som den självmedvetet 

uppmärksammar seriens homoerotiska övertoner. Lavigne menar även att serien visar på 

utmaningarna som finns i kampen mellan olika maskuliniteter i populärkultur och 

konflikterna mellan de båda karaktärerna i serien gör det svårt att välja mellan två till synes 

lika uteslutande maskuliniteter. Karaktärerna i serien använder sig av gayskämt för att förneka 

homoeroticism och för att förtydliga den strikt homosociala relationen mellan de båda 

männen (2013:71-73). 

Lavigne (2013:74-75) visar också, i likhet med Hanke (1998), på hur feminina attribut så 

som exempelvis osäkerhet eller känslighet under seriens gång används som en källa till 

humor. Lavigne menar att 1980-talets actiondynamik är bevarat i serien då tydliga kopplingar 

kan ses i exempelvis kvinnliga stereotypa skildringar där kvinnornas roll är att antingen vara 

tacksamma eller misstyckande och att männen är uteslutande gentemot kvinnor; fokuset ligger 

på männen. Det är också här intressant att uppmärksamma att maskulinitet, framförallt det 

hypermaskulina som synts i andra medietexter, på grund av den lätta tonen i serien kan 

ifrågasättas och destabiliseras utan att protagonisterna mister sin hjälteroll (2013:74-76). 
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2.5.1 Maskulinitet i Sons of Anarchy 
Lotz (2014:108) menar att det finns en svårighet i att bestämma den hegemoniska 

maskuliniteten i Sons of Anarchy i och med att huvudkaraktären Jax, som ska förkroppsliga 

det hegemoniska idealet, har svårt att välja mellan motorcykelklubbens värld och sin egen 

önskan kring att lämna denna för ett annat liv. Detta är främst intressant att koppla till 

Donnelly (2014) och hennes kritiska diskussion kring Jax och vad hon kallar för antihjältar i 

den moderna amerikanska TV-kulturen. I sin bok är hon främst intresserad av huvudhjältarna i 

dramaserier vilka hon anser maskeras till att vara skurkaktiga hjältar som gör det som är rätt 

oavsett moraliska aspekter eller vad lagen säger. Donnelly (2014:2-3) menar här att dessa 

”falska skurkar” (vår övers.) framställs som om de revolterar mot ledarskapet, etablerade 

tankar kring rätt och fel och omdefinierar vad det betyder att vara en hjälte. Detta stämmer 

enligt henne dock inte, utan istället lär dessa falska skurkar återigen ut gamla ideal kring vit, 

maskulin makt, kapitalism, klassfördomar, etnocentrism etc. Att göra detta i förklädnad av en 

ny och häftig hjälte är ett kraftfullt sätt att manipulera publiken och ett hot mot den 

ideologiska konstruktionen (ibid.).  

Enligt Donnelly (2014:62) är Jax begränsad av sina ansvarstaganden men också av livet 

han föddes in i, vilket i sin tur även är fallet med Jaxs egna söner. Jax kämpar enligt Donnelly 

(2014:64) för positionen som ”mästare” hela livet; en kamp som utgörs av balansen mellan att 

inte bli feminiserad eller utesluten av sin familj utan istället nå sin medfödda hierarkiska topp 

i klubben, samtidigt som han eftersöker ett annat liv utanför klubben och utanför våldet, ett liv 

som han egentligen inte vet någonting om. Den inre konflikt Jax bär på, att han vill nå utanför 

sitt blodiga liv, är vad som gör honom till seriens antihjälte-protagonist men det är också hans 

jakt efter identitet och ett normalt amerikanskt liv som i skymundan av seriens hårda yta 

döljer exempelvis makthierarkier och kapitalistiska värderingar och gör att han ses som en 

falsk skurk (2014:55). 

Donnelly (2014:54) menar att klubbmedlemmarna antas ha vissa personlighetsattribut; de 

är hypermaskulina, heterosexuella, kapabla att utföra extrema våldshandlingar, har svårigheter 

kring att uttrycka känslor och är dominanta i sina intima förhållanden. Enligt Donnelly är 

serien också bunden till ”rösten av fadern” vilket kopplas till främst Jaxs egen far. Trots den 

familjefokuserade fasaden som framställer männen i serien som ”de goda” gör detta också att 

det patriarkala narrativitet följer serien igenom; klubben arbetar som en patriarkal makt som 

säkerställer stadens säkerhet samtidigt som hierarkin inom klubben, männen som ”tar hand 

om sina familjer” och den dominanta närvaron av heteronormativa parbildningar visar på 
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manlig makt rakt igenom (2014:58-59). Heteronormativt, hypermaskulint patriarkat 

presenteras enligt Donnelly (2014:59) som den enda framgångsrika formen av maskulinitet. 

Enligt Donnelly är det uppfattningen av brödraskap och det kollektiva risktagandet som 

många människor utanför ofta förknippar med gäng överlag. Hon menar här att Sons of 

Anarchy som serie representerar och stödjer denna form av hypermaskulina och homosociala 

livsstil. Donnelly påpekar även att kvinnornas roll i serien ofta förknippas med att provocera 

fram en manlig respons (2014:63-64). 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer valet av tematisk analys som metodansats att motiveras. Dessutom 

kommer den tematiska analysens grunder kort att behandlas, detta utifrån hur Braun och 

Clarke (2006) anser att denna kan användas inom kvalitativa studier, vilket följs av en 

beskrivning och motivering kring studiens material och urval. Därefter redogörs det för det 

tematiska analysförfarandet i studien och kapitlet avslutas med ett kortare stycke kring 

metodens begränsningar.  

3.1 Motivering av metodval samt tematiska grunder 

I koppling till studiens syfte, vilket är att se hur maskulinitet gestaltas i Sons of Anarchy, ter 

det sig naturligt att använda sig av en tematisk analys som metodologisk utgångspunkt. Detta 

då denna metod skiljer sig från andra typer av analytiska metoder vilka ämnar beskriva 

mönster inom kvalitativa data, exempelvis diskursanalyser, i det att den inte är knuten till ett 

redan existerande teoretiskt ramverk utan snarare kan användas i koppling till olika sådana 

(Braun & Clarke 2006:80-81). Studien gynnas av en tematisk metodansats då denna, vilket 

Braun och Clarke nämner, är flexibel och kan erbjuda en ingående, konkret och detaljerad 

redovisning genom att identifiera, analysera och redogöra för mönster inom data (2006:79). 

Metoden är kompatibel med ett visuellt material och det finns även en brist av tematiska 

analyser inom maskulinitetsforskning kopplat till TV-serier (Lotz 2014:7). Braun och Clarke 

(2006) själva grundar sin tematiska analysmodell utifrån det psykologiska forskningsfältet 

men denna anses passa även i denna studie. 

Ett tema fångar något som är av vikt i i insamlad data i relation till forskningsfrågan och 

representerar ett mönster eller mening inom datamängden. Att ett tema är av vikt är därför inte 

nödvändigtvis beroende av att det kan mätas kvantitativt (Braun & Clarke 2006:82). Teman, 

eller mönster, kan identifieras på ett av två huvudsätt i en tematisk analys; på ett induktivt sätt, 

”nerifrån och upp” (Frith & Gleeson 2004 i Braun & Clarke 2006:83.), eller på ett teoretiskt/
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deduktivt sätt, ”uppifrån och ned” (Boyatzis 1998; Hayes 1997 i Braun & Clarke 2006:83). 

Ett induktivt angreppssätt innebär att teman är starkt knutna till själva datan, inte drivna av 

forskarens teoretiska intresse inom området eller ämnet (Patton 1990 i Braun & Clarke 

2006:83). Detta är därför en process genom vilken data kodas utan att den tvingas passa in i 

en redan existerande kodningsram (Braun & Clarke 2006:83). En teoretiskt tematisk analys 

används istället snarare för att koda en specifik forskningsfråga och tenderar överlag att ge en 

mer begränsad beskrivning av materialet, men samtidigt en mer detaljerad analys av vissa 

aspekter kring detta (2006:84). 

3.2 Material och urval 

Studien grundar sig på tre avsnitt ur tv-serien Sons of Anarchy, vilken sändes mellan år 2008 

och år 2014 (IMDb 2015a). De avsnitt som valts som analysmaterial är det första avsnittet i 

säsong ett (pilotavsnittet), det åttonde avsnittet i säsong fyra och det trettonde avsnittet i 

säsong sju (seriens finalavsnitt). Urvalet gjordes strategiskt för att på så sätt kunna säga att 

serien täckts in som helhet från början till slut och att analysen således ska kunna representera 

serien Sons of Anarchy som helhet. Detta ansågs som det bäst lämpade urvalet i relation till 

omfattningen av denna studie och avsnitten har alltså analyserats tillsammans som ett 

enhetligt material. Braun och Clarke (2006:87) påpekar just att kvalitativ forskning ofta 

tenderar att grunda sig på ett mindre urval av data då själva analysprocessen är tidskrävande; 

materialet ska förstås, genomarbetas och läsas gång på gång. 

Då Sons of Anarchy består av ett jämnt antal avsnitt, 92 stycken, gick det ej att välja ett 

avsnitt som låg precis mitt i serien vilket önskades. Därför slumpades det mellersta avsnittet 

genom lottning ut bland de två avsnitt som låg vid seriens mittpunkt. Pilotavsnittet heter just 

Pilot, sändes 3 september år 2008 (IMDb 2015c) och är 56 minuter långt. Avsnitt åtta i säsong 

fyra heter Family Recipe, sändes 25 oktober år 2011 (IMDb 2015d) och är 48 minuter långt. 

Finalavsnittet, det vill säga seriens allra sista avsnitt, heter Papa’s Goods, sändes 9 december 

år 2014 (IMDb 2015e) och är 74 minuter långt. Allt som allt analyseras alltså 178 minuter 

material i studien, vilket transkriberades till omkring 40 sidor datorskrivet material. För en 

närmare beskrivning av seriens handling, de specifika avsnitten samt nyckelscener kopplade 

till analysen se bilaga. 

3.3 Analysförfarande 

I denna studie genomfördes analysen i en tematisk anda, detta utifrån en guide vilken Braun 

och Clarke (2006) beskriver och som består utav sex stycken faser, vilka kommer att 
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redogöras för nedan. Ansatsen i analysen blev en form av semideduktiv sådan. De två 

huvudteman som lyfts ur materialet är grundade på de teoretiska frågeställningar/begrepp som 

studien följer; det vill säga hegemonisk maskulinitet och manlig homosocialitet. Här syns då 

en deduktiv ansats. Inom framförallt homosocialiteten har analysen därefter gått mot en mer 

induktiv ansats för att lyfta underteman.  

De teoretiska begreppen har operationaliserats innan själva analysprocessen startade. Detta 

innebär att båda författarna gemensamt beslutat hur kodningen skulle ske i relation till dessa 

begrepp och hur koderna skulle eftersökas i materialet. Vad gäller hegemonisk maskulinitet 

har detta begrepp kodats utifrån Connells (2008) underteman hegemoni, underordnande, 

delaktighet och marginalisering. I materialet har därför tecken så som dialoger, citat, 

relationer och händelser som visar på dessa fyra teman eftersökts. Manlig homosocialitet har 

kodats utifrån vilka frivilliga/eftertraktade sociala band och gemenskaper mellan män som 

syns och hur dessa gestaltar sig. Detta innebär i sin tur, som ovan, att tecken så som dialoger, 

citat, relationer och händelser som visar på detta eftersökts. Under analysprocessen har det 

funnits en öppenhet kring att andra teman kan framkomma, utöver eller istället för, de 

teoretiska teman vilken analysen grundat sig på samt att teman kan modifieras utifrån den 

grundläggande teorin. Samtidigt har denna öppenhet gällt avvikande material; har koder som 

avviker från ett tema förekommit har dessa tagits i beaktande. 

Den första fasen i analysen bestod av att bekanta sig med materialet på en genomgående 

nivå samt göra en transkribering av dialoger och talat språk (Braun & Clarke 2006:88). I 

denna studie har meningsbärande enheter observerats ur både latent och manifest innehåll i 

serien, det vill säga både ur dialog och kontext. Detta har i den inledande fasen inneburit att 

fokus har legat på att göra både en transkribering av hela materialet, omkring 40 sidor, samt 

förutom detta även anteckna citat, händelser, känsloyttringar och relationer av intresse. Båda 

författarna har gått igenom materialet flertalet gånger, både var för sig och tillsammans. Det 

visuella materialet har under hela analysprocessen och kodningen varit av lika stor vikt som 

det transkriberade; detta då det visuella materialet använts för att se exempelvis 

känsloyttringar, specifika kroppsspråk etc i relation till dialogerna. I den andra fasen låg fokus 

i enlighet med Braun och Clarke (2006:88-89) på att generera initiala koder, vilket innebar att 

hela materialet systematiskt närmades för att leta efter intressanta särdrag. Kodningen har här 

varit beroende utifrån de två teoretiska huvudbegrepp som studien är grundad på; hegemonisk 

maskulinitet och manlig homosocialitet. Materialet har kodats manuellt med hjälp av 

markeringspennor, noteringar i det transkriberade materialet samt egna anteckningar. Tredje 
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fasen i kodningen innebar en bredare strukturering av koder in i teman (Braun & Clarke 

2006:89-90). Denna process kan ses som att koderna, nyckelord samt nyckelscener, bildar 

mer övergripande meningsbärande kluster som slutligen lyfts till teman. Här sammanfattades 

de teman och underteman som uppkommit i koppling till de utdrag av data som tillhörde 

respektive tema.  

I den fjärde fasen gjordes en prövning av de teman som lyfts ur materialet, detta genom att 

i enlighet med Braun och Clarke (2006:91) förfina teman och se om den data som tillhörde 

vardera tema passade ihop, bildade ett sammanhängande mönster, samt om distinktionerna 

mellan teman var tillräckligt tydliga. På detta sätt gjordes granskningen på två nivåer där den 

senare bidrar till att validiteten i analysen tas i beaktande, detta i och med att vardera temas 

betydelse för hela materialet undersöks. När analysen nått fas fem låg fokus på att tydligare 

definiera och namnge vardera tema som framkommit. Här genomfördes en fortsatt analys för 

att förfina det specifika i varje tema och för att skapa den berättelse som alla teman 

tillsammans bidrar till i analysbeskrivningen. Inom denna fas reflekterades och diskuterades 

det gemensamt kring vad som var viktigt och varför samt vilken meningshierarki som fanns 

inom teman. Braun och Clarke (2006:92) pekar här även på att namnet som vardera tema får 

bör vara slagkraftigt, kort och tydligt. De påtalar i sitt sjätte tema, vilket kretsar kring 

produktionen av själva rapporten, vikten av utförliga och talande citat. Utdragen ska vara 

tillräckligt utförliga för att visa på validitet i att temat är genomgående i hela materialet 

(Braun & Clarke 2006). 

3.4 Metodens begränsningar 

När det kommer till tematisk analys finns det många val och ställningstaganden som bör tas i 

beaktande. Det finns inga färdiga modeller eller tydliga riktlinjer för vad som är rätt eller fel, 

utan i användandet av denna metod appliceras alltid intressen och förförståelse inom ett ämne 

och som är kopplat till den som genomför analysen. En tematisk analys måste därför, för att 

den ska kunna ha en tolkande kraft bortom rent beskrivande och för att förankra de analytiska 

anspråken som görs, kopplas till ett teoretiskt ramverk. Analysen kan lätt bli godtycklig om 

det inte finns en tydlig redogörelse för hur teman lyfts ur materialet och om inte 

operationalisering av begrepp och teorier görs på ett effektivt sätt i relation till dessa (Braun & 

Clarke 2006:97). Ett konkret och tydligt genomförande är på så vis ett sätt att validera 

analysen. I och med det faktum att urvalet ofta är relativt litet i denna typ av studie, är det 

viktigt att motivera de val som gjorts och vara öppen för att det inte kommer att finnas tid till 
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att analysera större mängder eller omfattande empirisk data. En mer omfattande studie får i 

sådana fall göras som en vidareutveckling eller breddning av den förra (2006:81-82). 

4. Analys 

Nedan kommer resultatet av den tematiska analysen att presenteras. Två huvudteman; 

hegemonisk maskulinitet i Sons of Anarchy samt manlig homosocialitet i Sons of Anarchy har 

kodats deduktivt utifrån ovanstående teoretiska ramverk och syfte vilket också blir en naturlig 

övergång från strukturella processer i det första temat till mer sociala i det andra. I det första 

huvudtemat har kodningen därefter haft en fortsatt deduktiv ton utifrån de fyra 

underbegreppen vilka presenterats utifrån Connell (2008). Dock har en öppenhet funnits att 

temana kan skifta karaktär under analysens gång, vilket i denna studie har inneburit att 

begreppen hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering behövts brytas ned och 

modifieras, för att kunna urskiljas och operationaliseras i materialet. Först följer en mer 

allmän beskrivning av det första huvudtemat och därefter har fyra underteman lyfts. I det 

andra huvudtemat har analysen haft en induktiv ansats där tre underteman lyfts. Två av dessa 

har även ytterligare underteman. Alla teman har synts representativt genom hela materialet. 

4.1 Hegemonisk maskulinitet i Sons of Anarchy 

Då urvalet i denna studie är en del av ett seriellt berättande känns det av vikt att nämna att det 

i en analys inte går att generalisera kring olika maskuliniteter, då uppbyggnaden av en 

hegemonisk maskulinitet är en process och inte ett bestämt och definitivt mönster. De 

maktstrukturer och olika sammansättningar av manliga grupper som representeras i serien är 

till viss del fasta men svänger även i relation till viken grupp som interagerar med vilken. 

Detta tyder på att det finns vissa hierarkiska mönster i den sociala interaktionen mellan dessa 

grupper och i sin tur även mellan männen inom dessa, oavsett vilken samhällsklass eller 

etnicitet som de tillhör. Den övergripande kulturella samhällskontexten inom vilken serien 

Sons of Anarchy utspelar sig är den amerikanska. Inom denna finner man sedan i sin tur flera 

olika subkulturer och grupperingar med sina egna värderingar och regler som är viktiga att ta 

hänsyn till då hegemoni avser en viss kulturell dominans i samhället (Connell 2008). Det 

finns i serien som helhet en tydlig dominans av män. Dessa kan komma från helt olika eller 

samma typ av subkulturer eller till och med andra kulturella kontexter. Relationerna dessa 

grupper har till varandra bidrar till att visa på att det är just Sons of Anarchy, kallad 

SAMCRO, som klubb som hamnar i fokus och kommer att ses som den idealiserade och 

normerande maskuliniteten. Hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering 
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används här för att visa på hur olika maktstrukturer underbyggs, underhålls och bekräftar den 

hegemoniska maskuliniteten inom och/eller i relation till motorcykelklubben. 

4.1.1 Hegemoni och maktstrukturer 

I detta tema ges en övergripande bild samt en djupare förståelse för de strukturer som 

SAMCRO (Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original) är uppbyggd kring samt 

subkulturen klubben är en del av. Denna subkultur lägger även grunden för vad som sedan 

kan utläsas i förhållandena mellan de män som finns representerade och relationerna 

sinsemellan. I materialet blir det tydligt att det råder en form av hierarki inom klubben, 

exempelvis när direkta order ges till medlemmar vilka förväntas att utföra dessa utan vidare 

diskussion. I pilotavsnittet sker detta bland annat då huvudpersonen Jax, som är klubbens 

vicepresident, tar fram en motorsåg till prospekten Half-Sack och ber honom få ut ett rådjur ur 

vindrutan på en bil, trots hans protest att han inte äter kött. Jax kommenterar redan tidigt i 

materialet denna hierarkiska ordning med en kommentar riktad till Clay: ”It ain´t easy being 

king”. 

Klubbens relation till samhället och dess institutioner som exempelvis rättsväsendet ställer 

dem dock längre ned i maktsammanhang. Detta kan dock undvikas i de fall lagen är korrupt 

och klubben utövar makt genom mutor av diverse polismän. Tydliga exempel på detta syns 

exempelvis i pilotavsnittet där Jax lämnar över en bunt pengar med uppmaningen att polisen 

ska övertala några brandmän att rapportera en olycka så att denna inte underminerar klubben. 

Ett annat exempel på detta i materialet är ”Local cops are in the payroll so it´s a no hassel 

gig.” vilket uttrycks från klubbens sida. I relation till andra grupper av män står de som är en 

del av klubben alltså i övervägande maktposition trots att dessa är internt skiftande. Detta 

bryts dock när de kommer i relation till Galindo-kartellen som är en större och mer kriminellt 

involverad grupp med flera medlemmar som är ex-militärer. I det mellersta avsnittet av 

materialet blir detta tydligt då Luis, som är högra handen till den högst uppsatte inom 

Galindo, är delaktig i att försöka lösa ett problem som uppstått med en annan kartell, kallad 

Lobos Sonora. I detta avsnitt syns detta tydligt i sista meningsutbytet mellan Jax, Bobby och 

Luis: 

Luis: ”That soldier says there´s about 25 Lobos local. I only have four other men with me, I´ll need 
support.” !
Bobby: ”Oh Jesus.” !
Jax: ”We´re not exactly an infantry unit bro.” !
Luis: ”Well you will be. Because make no mistake gentlemen. We´re at war.” 
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Här ovan går alltså maktpositionen grupperna emellan att urskilja. 

4.1.2 Underordnande och dominans 

Detta tema bygger på förhållanden mellan männen där man kan se åtskillnader i fråga om 

position och eventuella symboliska uteslutanden eller diskriminering män emellan. Detta tar 

sig uttryck i bland annat jargong och direkta tilltal till andra män vilka inte innefattas i 

klubben och är utestängda i koppling till denna. Detta gäller inte enbart direkta tilltal eller 

medlemmar från SAMCRO, då det även finns tillfällen där publiken får insyn i andra klubbar 

eller manliga gemenskaper. Ett nedvärderande av andra män sker i en nedsättande ton 

angående etnisk tillhörighet, eller med referenser till barn eller kvinnor, vid många tillfällen i 

materialet. I första avsnittet finner man exempel på detta i flera scener; ”Niggers still couldn´t 

hit shit”, ”Shit eating Mayans”, ”Figure it out grunt”, ”Mexi assholes”, ”Nazi prick”, 

“Stupid, peckerwood, shithead”, “Guess those little Thai boys are getting expensive huh?”, 

”How about I slit your eyes and have you suck my dick?”, “Thanks kid”, “It´s got to be 

stuffed and treated you idiot”, ”Milk and cookies are on us”, ”Good work kids”, ”Those two 

wetbacks…”, ”White boy must have sucked a lot of dick.”. Ovanstående uttrycks alltså vid 

olika tillfällen i avsnittet. Dessa yttranden finns representerade hos män med olika etniciteter, 

yrken och grupptillhörighet. Det handlar alltså inte om någon form av vit överhet. Några av 

dessa uttryck är riktade till klubbmedlemmar från andra inom gruppen och utgör ett maktspel 

mellan de olika männen, svar på tal ges endast i ett av fallen mellan två av männen som har en 

plats i den innersta legitimitetscirkeln. I de övriga avsnitten i materialet finns färre exempel; 

”You coward.”,”Little indie biker boy”, ”Put it on bitch” och ”Irish prick!”. Likväl som 

dessa uttryck skulle kunna vara en form av uteslutande så handlar det även om en process av 

att hävda sig gentemot andra män, en typ av jargong, eller i relation till de män som finns i 

ens direkta närhet eller för att definiera andra genom underordnande tillskrivningar.  

Ett exempel på en underordnad man i materialet är Chucky. Denna karaktär är den enda 

mannen som framställs som helt avvikande och abnormal. Han kan inte dra fördel av den 

patriarkaliska utdelningen utan står till allas förfogande, kvinnor som män. Exempel finns i 

det mellersta avsnittet av materialet: 

Chucky: ”Good morning lads” !
Jax: ”He´s making chilli for my mom. Charming Gardens potluck thing” !
Opie: ”Dude creeps me out.” 

!27



Emma Halvarsson & Jill Svennberg V15 M Kand.

I konversationen ovan syns inte bara hur Chucky blir tilldelad sysslor vilka i detta 

sammanhang ligger utanför vad de andra männen normalt gör, utan även hur hans avvikande 

sociala beteende får honom att stå utanför den patriarkala gemenskapen. 

4.1.3 Delaktighet och statussymboler 

SAMCRO som klubb har i analysen definierats som grunden för den normativa standarden 

för maskulinitet. Genom att belysa de relationer som är byggda på delaktighet i det 

hegemoniska projektet går det i skiftande relationsstrukturer att se hur andra män drar nytta av 

detta. För att kunna se vad som räknas som normerande i fallet med motorcykelklubben och 

dess medlemmar går det att hänvisa till flera olika exempel på statussymboler eller delade 

värdegrunder, exempelvis att männen ska försörja familjen. Den tydligaste symboliken är att 

alla medlemmar kör motorcykel och bär västar som visar klubbtillhörigheten och information 

om klubbposition. Att inte köra motorcykeln är kopplat till uteslutande, exempel på detta är 

när Piney, en av de äldre medlemmarna i klubben i mellersta avsnittet i materialet säger: 

”Rode my limit just to keep the patch.” vilket syftar tillbaka till SAMCRO-märkets betydelse, 

eller när Gemma i första avsnittet säger: ”When you can´t ride anymore, they´ll will vote my 

son in as president.” till Clay, presidenten av klubben i koppling till att han har ont i sina 

händer. 

Alla i klubben bär någon form av vapen och de har alla tatueringar som knyter dem till 

klubben. I övrigt är alla ljushyade män med en plats vid bordet. Bordet står i vad de kallar för 

kapellet och är platsen där de samlas när frågor eller beslut ska tas upp inom gruppen, en 

demokratisk och rent av administrativ process där alla som uppfyller ovan nämnda aspekter 

gjort sig förtjänta av sin rösträtt. Flera av medlemmarnas förbrytarfoton sitter på en vägg i 

klubbhuset och det finns många våldsamma och blodiga exempel på olika typer av 

missgärningar hos samtliga medlemmar genom hela materialet. Det är dock inte endast 

SAMCRO som besitter dessa epitet utan även flera andra motorcykelklubbar och 

motorcykelgäng vilket gör att dessa identifieras med detta. Vapen och tatueringar är något 

som nästan varje manlig karaktär har. Det finns en väldigt tydlig scen i första avsnittet där Jax 

klär på sig och där flera symboliska epitet syns; Jax muskulösa kropp, amerikanska flaggan, 

vapen, tatueringar etc. 

4.1.4 Marginalisering och auktorisering 

Detta tema hänvisar till de relationer och samspel som finns mellan männen eller de olika 

maskuliniteter som finns inom dominanta och underordnande klasser eller etniska grupper. 
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Detta är kopplat till en typ av bekräftande/godkännande (auktorisering) av den dominerande 

gruppens hegemoniska maskulinitet. I pilotavsnittet går det att se hur detta uttrycks under ett 

möte på ett café i Charming tillsammans med fyra SAMCRO medlemmar och Darby, som är 

en vit högerextrem man, samt en av dennes män: 

Clay:”And a lot stays the same. Nothing happens in Charming we don´t control. Or get a piece of.” !
Bobby:”If we wanted a meth trade we´d have one.” !
Jax:”We don´t.” !
Clay:”You know the drill. I mean you can cook all the crank you want along the border. But you do not 
deal in Charming.” 

Detta är ett hot vilket är menat att få Darby att kuva sig då klubben inte är intresserade av 

knarkhandel utan anser att de andra ska hålla sig borta från deras stad. Ett annat exempel på 

att befästa dominans finns i samma avsnitt men handlar då om vedergällning och slutar i en 

avrättning av en medlem inom en annan motorcykelklubb nämligen de mexikanska Mayans: 

Clay: ”I came to send a message. […]” !
Clay: ”No bang-bang, por favor. You tell your dirtbag buddies, they steal from Samcro, they get some of 
this.” 

Clay visar här ovan tydligt vilka det är som bestämmer. Exempel från mellersta avsnittet av 

materialet kan se något annorlunda ut vilket syns i ett möte mellan Clay och Elliot. Elliot är 

en skötsam medborgare utanför klubben vars familj haft inflytande i Charming i flera 

generationer. Trots att det är Clay som behöver Elliots hjälp så är det inte ett vädjade utan 

snarare en order: 

Elliot: ”Where you going with this?” !
Clay: ”I ain´t going anywhere. That’s the point. I know who I am, what I do. Keeping Charming the way 
it is that´s what I get out if this. I got no agenda here. I just want my town back. Think about it. I´ll see 
you later.” 

Här ovan syns dock fortfarande ett tydligt befästande av dominans från klubbpresidentens 

sida. I slutet av serien visas ett tydligt exempel på att etnicitet, i detta fall kopplat till 

maskulinitet, inte marginaliseras. Detta utspelar sig när T.O, som är afroamerikan, ska få bli 

medlem i klubben: 

Jax: ”I talked to Packer and the others, I told them, it´s a charter by charter choice. They don´t have to 
like it. But, I need support from club leaders, this can´t cause any kind of exodus. We need this to land. 
And they agreed.[…]” !
Tig:”He should have the top rocker my brother, T.O. should not be prospecting, I mean he led the 
Bastards for a decade now.” !
Chibs: ”What he´s done for us the last few weeks..” !
Jax: ”Agreed. He waits a year before he can hold an office, but he should be a full patch.[…]” 
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T.O: ”Shit…I can´t believe it. Thank you man. I know what a risk this vote is for you guys. The heat that 
will come with it.” !
Jax: ”Change is good my friend.” 

Konversationen ovan, vilken alltså tar plats vid klubbordet, visar på att beslutet som just den 

här klubben har tagit kopplas till en förändring, en förändring som syns i och bryter mot den 

normerande strukturen vilken annars varit konstant tidigare i materialet. Denna förändring 

handlar konkret om att hans hudfärg nu accepteras i gruppen vilket i sin tur bryter från 

etablerade maktstrukturer i och med att maskulinitetsidealen överordnas i relation till etnicitet. 

4.2 Manlig homosocialitet i Sons of Anarchy 

4.2.1 Brödraskapet 

Något som är genomgående genom hela materialet är konceptet kring ett brödraskap och 

vikten av detta brödraskap som en kontext för serien. Aspekten kring att män ingår i ett 

brödraskap syns på en högre, mer allmän, nivå mellan alla grupper av män i serien; även om 

männen tillhör olika klubbar kan de exempelvis kalla varandra ”bro” eller ”brother” vilka är 

uttryck som hörs hela tiden. Fokus för brödraskapet i materialet ligger dock på själva 

SAMCRO, motorcykelklubben, som här kan ses som normerande och som huvudgrupp. I 

början av serien är Clay president och styr väldigt mycket i klubben men i slutet av serien är 

seriens protagonist Jax president. Den skillnad som här går att urskilja i en utvecklingsaspekt 

är att klubbens medlemmar har ett mer öppet och deltagande brödraskap i slutet. Övriga 

deltagare i klubben får i slutet vara med och bestämma mer kring olika beslut och gränserna 

kring det homosociala brödraskapet blir svagare här då män av annan etnicitet får komma in i 

gruppen och klubben börjar att samarbeta mer med andra grupper. I övrigt i materialet är alla 

deltagare i gruppen vita män, vilket alltså är en regel som inte skiftar förrän i allra sista 

avsnittet.  

Brödraskapet SAMCRO är uppbyggd kring en stark vänskap och framförallt familjekänsla 

som bygger på att klubben alltid kommer i främsta hand och att männen inom familjen alltid 

ställer upp för varandra, något som uttrycks genom hela materialet:  

Jax: ”I need to tell you some things you’re not gonna wanna hear. I need you to listen. Trust, that what I 
want is the best thing for me, and my family, for our club..” 

Jax: ”..this is how you learn to be a leader brother, doing the shit that hurts the most, shit you’d rather 
make someone else do. It’s part of the gig. It’s have you earn respect. I need your word you’re gonna do 
as I asked?” 

Chibs: ”You have my word.” 
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I utdraget ovan syns tydligt hur klubben hela tiden går i första hand och hur medlemmarna gör 

det som är bäst för denna och ställer upp för varandra. Symboliken i klubben, exempelvis 

”The Reaper”, vilket är liemannen-märket på västarna, blir ett sätt för brödraskapet att visa sin 

sammanhållning både internt och externt. I sista avsnittet återkopplas det till faktumet att 

medlemmarna gör saker för ”klubbens bästa” och gruppmentaliteten som lyser igenom i 

serien syns då Jax begår självmord för att det är det som behövs för klubben, alltså 

brödraskapet.!

4.2.1.1 Uteslutandet av kvinnor 

Kvinnor blir systematiskt uteslutna ur den manliga homosocialiteten, framförallt ur 

brödraskapet SAMCRO som grupp. Detta tema blir även det tydligt genomgående i hela 

materialet. Dock behöver denna aspekt inte i sin tur betyda att kvinnorna blir underordnade. 

Snarare kan man urskilja tecken på att det rör sig om två olika homosocialiteter, de kvinnliga 

och de manliga och att dessa innehar sina egna respektive hierarkier, där exempelvis Gemma 

ses som överordnad bland de kvinnliga huvudkaraktärerna. I slutet benämns hon till och med 

som ”matriarken”. Den manliga homosocialiteten innehar huvudfokus i handlingen och 

händelseförloppet, vilket i sin tur gör att den kvinnliga homosocialiteten blir utesluten. 

Kvinnor får i relation till brödraskapet ses som katalysatorer till handling men det är hela 

tiden den manliga gemenskapen som handlingen återknyts till: 

Tara: ”Am I crazy Gemma? Why do I belive him when he says it´ll get better?” !
Gemma: ”Because he means it. No one saw this coming baby. I hate this shit to.” !
Tara: ”I´m trying this his way, I really am.” !
Gemma: ”I know you are. So does Jax. We pull through. And we stick it out. That´s what family does.” 

Ovan syns tydligt hur kvinnorna, trots att de pratar med varandra, pratar om klubben. 

Kvinnorna ses överlag i relation till männen och klubben ligger i fokus vilket syns i många av 

de kvinnliga handlingarna i materialet; exempelvis att Tara, som i första avsnittet är Jaxs före 

detta flickvän, hjälper hans son på sjukhuset; att Wendy, som är Jaxs före detta fru, skadar 

hans son genom att ta droger när hon är gravid och att Gemma inledningsvis talar med Clay 

om att få Jax på rätt bana; allt i koppling till Jax och klubbens framtid. Det återknyts hela 

tiden till detta. Gemma visar sin koppling, och sina influenser på Jax, Clay och klubben 

tydligt när hon i första avsnittet till Clay säger: ”you gotta nail Jax down”. Kvinnor är i 

materialet även uteslutna på det sätt att  är de inte i ett förhållande med någon i klubben, det 
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vill säga en så kallad ”old lady” syns de mestadels som prostituerade eller porr-

skådespelerskor. 

En intressant och avvikande nyans till detta tema är hur brödraskapet utesluter Chucky, den 

man som klubben har tagit in som en form av underordnad hjälpreda, ur den manliga 

homosocialiteten som om han vore kvinna. Chucky blir i de allra flesta situationer förpassad 

till sysslor utanför klubbens agenda och får inte vara delaktig mer än i rent praktiska 

sammanhang. 

4.2.1.2 Intimitet och känsloyttringar 

Intimitet och olika känsloyttringar samt kärleksförklaringar är något som är tätt 

sammankopplat med brödraskapet, klubben, i hela materialet. Det finns med genomgående 

men blir allra tydligast i slutet av serien när Jax bestämmer sig för att offra sig själv för 

klubben och göra det som är rätt, vilket i det här fallet blir att ta livet av sig. I det sista 

avsnittet speglas en scen där Jax tar farväl av sin klubb innan han åker iväg. Här kysser de 

varandra på kinden och pannan, kramar varandra, gråter och talar om hur mycket de älskar 

varandra: 

Jax: ”I love all of you.” !
Tig: ”I have no words. No words.” !
Chibs: ”I love you my brother. Really bad.” 

Intimiteten som visas här ovan kopplas till det faktum att både fysiska och psykiska 

känsloyttringar är standarden inom brödraskapet, vilket även kopplar tillbaka till 

familjekänslan som finns. Pussar på kind eller huvud, kramar och uttryck kring hur mycket 

man älskar sin ”broder” återkommer ständigt.  

Det syns även i materialet att värderingar kring exempelvis sexuell läggning inte är något 

nedsatt inom brödraskapet. Tecken på detta kan man se exempelvis i hur Tig, som är en av 

huvudmedlemmarna i klubben, uttrycker olika sexuella preferenser under materialets gång 

och i slutet även söker tröst hos en transsexuell man. Trots att jargongen kring homosexualitet 

i materialet kan vara nedsättande till och från är det ingenting som visar sig i praktiken. Tig 

får exempelvis vara delaktig trots hans eventuellt avvikande preferenser. 

4.2.2 Faderskapet 

Far- och sonrelationen är den tydligaste genomgående relationen och det mesta konkreta 

homosociala relationstemat som går att urskilja ur materialet. Serien bygger hela tiden på 

denna aspekt, något som går att urskilja i flera nivåer och kategoriseringar genom hela 
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materialet från början till slut. På detta sätt blir denna relation också den röda tråd som 

handlingen i grunden kretsar kring.  

Huvudkaraktären Jax har genom hela materialet en förvirrad relation till sin döde far, JT, 

vilken var en av dem som startade hela klubben och som hade en ursprunglig vision om 

klubben, en vision som inte kretsade kring våld och vapen utan snarare en familjekänsla, 

brödraskap och någon form av social revolution. I första avsnittet av serien hittar Jax gamla 

foton och ett manuskript där JT beskriver just detta. Jax ifrågasätter sin nuvarande styvfar 

Clay, vilken är medverkande och president för SAMCRO (motorcykelklubben) i de första två 

avsnitten av materialet men död i det sista, och vad han och klubben egentligen står för. Jax 

har en problematisk och ansträngd relation till Clay, Clay som var hans fars bästa vän men nu 

är gift med hans mor Gemma, vilket också blir centralt i handlingen och påverkar andra 

relationer runt omkring. En nyans som går att urskilja kring far- och sonrelationen i materialet 

är den mellan Opie, Jaxs bästa vän, och Opies far Piney, vilken också var en av dem som var 

med och startade upp klubben. Piney kan också ses som en extra fadersfigur till Jax och 

påtalar flertalet gånger i det material där han medverkar hur mycket Jax påminner om sin far 

och i det mellersta avsnittet uttrycker han en besvikelse över att Jax inte följer sin fars mer 

fredliga visioner: 
Piney: ”I won´t tell you how much you just sounded like your old man. Your father was. He was the best 
man I ever knew. And before you let him die. You should find him. And know that for yourself.” 

För att återgå till Jax och hans far- och sonrelationer är det viktigt att se hur kontakten till sin 

far JT, vilken han aldrig träffat, påverkar hans livsbeslut och även relationen till sina egna 

söner. I första avsnittet föds Jax första son i ett kritiskt skede och i de andra två avsnitten av 

materialet, det mellersta och det sista har han totalt två söner. Genom hela materialet är det 

tydligt att Jax inte vill att dessa ska växa upp och bli den han själv blivit, han vill att de ska 

komma bort från staden, kulturen och klubben: 

Jax: I need you to promise, that you’ll make sure that my boys leave this place. So they don’t become what 
I’ve become. 

Jax: When the time comes, she needs to tell my sons who I really am. I’m not a good man. I’m a criminal 
and a killer. I need my sons to grow up, hating the thought of me. 

Denna kamp och balans mellan faderskap och klubben är genomgående i serien. I de allra 

sista delarna av materialet precis efter att Jax har kapat lösa trådar kring klubben för att, till 

synes, få den att gå i en fredligare riktning, återkopplas det återigen till hans döde far då han 

samtalar med sin far vid dennes minnesvägg innan han begår självmord på sin fars 

motorcykel på samma väg och på samma sätt som hans far dog på. 
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4.2.3 Gemenskapen kring våld 

En konstant faktor som binder ihop alla män i materialet är gemenskapen kring våld och 

värderingarna kring att utföra arbete som har med våld att göra, eller där våld rentav är 

förväntat och accepterat, ofta kopplat till hämnd. Det finns till synes inga gränser i vad som är 

accepterat eller legitimerat i våldsyttringarna. Våldet och fokuseringen kring vapen och 

utövande av makt genom vapen är lika förekommande i första avsnittet där SAMCRO dödar 

flera ur Mayans, den mexikanska motorcykelklubben, för att de stulit deras vapen och tänt eld 

på eras vapenlager, som i det mellersta avsnittet i materialet där klubben arbetar tillsammans 

med olika drogkarteller och dödar män i princip från början till slut. I det mellersta avsnittet 

dödar även presidenten Clay sin klubbkamrat Piney, en av klubbens första medlemmar, 

genom att skjuta honom till döds och i samma avsnitt levereras avhuggna huvuden till 

klubben som ett meddelande från en rivaliserande grupp. Det är här intressant att titta på det 

faktum att aspekten kring döden, och det att döda någon, inte i de allra flesta fall påverkar 

männen i serien på nämnvärt sätt: 

Jax: ”It don´t matter Mayan or Son! That bitch is dead!” 

Istället är det till synes så att hämnd, beskydd av exempelvis familj eller staden i sig och 

reglerna för hur man får bete sig eller vara i klubben har en mycket större betydelse vilket 

syns i slutet av materialet: 

Chibs: ”You know it..has to happen. It´s what this charter needs to do. We can´t allow our hearths..to be 
louder than our reason. All those.. All those in favor… All those in favor…of Jackson Teller…meeting Mr. 
Mayhem?” 

Här ovan syns tydligt förnuftets, eller kanske klubbens regler, överordnade ställning i det att 

Jax beslutat sig för att offra sig för klubben och att klubben röstar detta beslut vidare. Även i 

slutet av serien syns våldsyttringarna tydligt, detta genom att huvudpersonen Jax dödar folk 

och skjuter mot poliser och liknande innan han slutligen tar livet av sig själv. Att ta livet av sig 

blir officiellt ett sätt att stå till svars för sina handlingar gentemot klubben.!

4.2.3.1 Kopplingar till andra grupper av män och affärsrelationer 

Affärsrelationer, vare sig det gäller vapen, droger, prostituerade eller liknande samman-

kopplingar kopplas ständigt tillbaka till våld i olika former; alltifrån sprängningar till 

dödsskjutningar. I materialet syns det tydligt att SAMCROs sammankopplingar till andra 

grupper, både polisen och andra motorcykelklubbar eller gäng av exempelvis annan etnicitet 

eller med nazistiska värderingar, hela tiden återkopplas till den verksamhet de bedriver, 

konceptet kring ”smart business” och våldet som följer med detta: 
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Laroy: ”Don´t give me shit about history. Or respect. This is about business old man.” !
Clay: ”And I´m telling you. Brother…giving me some more time. Really smart business.” 

Som även syns i citatet ovan legitimeras allt kring någon form av verksamhet som har ett 

syfte att nå någonstans, vare sig målet är pengar, respekt eller makt. Maktaspekterna mellan 

de olika grupperna prövas ständigt och det finns en tydlig rivalitet och ett uttryck revirstänk i 

materialet. I kontexten kring kulturella revir och makt blir våldet fullt legitimerat. Polisens 

samröre med SAMCRO är dubbelt genom materialet; de är ständigt kopplade till 

motorcykelklubben genom de våldsyttringar som denna genomför vilket i sin tur visas i att 

polisen hela tiden försöker nå en laglig balans. Samtidigt arbetar polisen tillsammans med 

klubben i många omständigheter, ofta icke-officiellt, i en tanke om att klubben på sätt och vis 

är en form av beskyddare mot andra värre grupper eller våldsaspekter. Det är här av vikt att 

påpeka att just poliskåren inte enbart består av män.!

4.3 Sammanfattade analytiska resultat 

De teoretiska termerna kring hegemonisk maskulinitet har i analysen använts som ett ramverk 

inom vilket de olika maskuliniteterna i materialet analyserats. Hegemonisk maskulinitet har 

analyserats inom den kulturella och samhälleliga kontext där materialet, det vill säga Sons of 

Anarchy som serie, utspelar sig och klubben i sig har setts som normerande. I analysen har det 

visats flera exempel på att det i materialet finns representationer av olika typer av 

maskuliniteter, exempelvis underordnade och dominerande. Oavsett om det gäller nationalitet, 

klädsel, eller andra symboliska handlingar finns det vissa saker som anses vara normerande. 

Dessa epitet legitimerar och utgör strukturen för att bygga upp en hierarkisk ordning och på så 

sätt underbygga en idealbild av klubbmedlemmarna som representationer av den hegemoniska 

maskuliniteten i denna kontext. Olika grupper marginaliseras i materialet på så sätt att 

klubben auktoriserar sin dominans, dock marginaliseras inte etnicitet på det sättet att män med 

annan hudfärg inte skulle få klassas som likvärdiga män. 

Vad gäller manlig homosocialitet i serien har analysen grundat sig på vilka eftertraktade, 

eller frivilliga, manliga gemenskaper som synts och på vilket sätt. Här har tre huvudteman 

lyfts ur materialet; Brödraskapet, Faderskapet och Gemenskapen kring våld. Brödraskapet 

innefattar värderingar kring ”klubbens bästa” och innefattar i sin tur två underrubriker; 

Uteslutandet av kvinnor samt Intimitet och känsloyttringar. Även gemenskapen kring våld 

innefattar en underrubrik; Kopplingar till andra grupper av män och affärsrelationer. 
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5. Diskussion 

Nedan kommer resultatet av studien diskuteras och belysas ur olika perspektiv. I det första 

steget diskuteras resultatet kopplat till studiens syfte och frågeställningar för att se om dessa 

besvarats. Därefter diskuteras de analytiska teman som framkommit i koppling till tidigare 

forskning samt teori för att belysa hur resultatet kan tolkas och förstås i den aktuella samhälls- 

och forskningskontexten kring maskulinitet och för att se hur denna studie passar in i fältet. 

Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna för att sedan diskuteras i ljuset av metodkritiska 

reflektioner där förslag till vidare forskning lyfts. 

5.1 Diskussion kring syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga och problematisera hur hegemonisk 

maskulinitet och manlig homosocialitet gestaltas i tv-serien Sons of Anarchy samt hur dessa 

två begrepp inom maskulinitetsforskningen kan kopplas samman i materialet. De första två 

frågeställningarna, det vill säga hur de respektive begreppen syns var för sig besvaras genom 

den tematiska analysen i resultatet ovan. Vad gäller den tredje frågeställningen; hur dessa kan 

kopplas samman, är det dock av vikt att lyfta denna genom en diskussion och jämförelse av 

temana. 

Det går att se tendenser i att hegemonisk maskulinitet med dess underteman har 

sammankopplingar med den manliga homosocialiteten samt att dessa två bygger på varandra 

gällande det faktum att den hegemoniska maskuliniteten främst utgår från strukturella 

processer inom vilken den manliga homosocialiteten uttrycks samt utvecklas. Den manliga 

homosocialiteten färgas även av den strukturella uppbyggnaden i den normbildande gruppen, 

vilken i analysen har ansetts vara just klubben SAMCRO, vilken alltså i denna specifika 

kulturella kontext får stå för den hegemoniska maskuliniteten. Brödraskapet bygger på en 

”alla för en”-känsla vilken i sin tur är uppbyggd kring uteslutande och marginalisering av 

andra män och manliga grupper, vilka inte når upp till det normerade idealet av maskulinitet i 

just denna kontext, vilken här har ansetts vara den fiktiva stad och mentalitet som serien 

kretsar kring. Även intimiteten som uttrycks inom brödraskapet samt uteslutandet av kvinnor, 

följer samma mönster av underordnande och hierarki. Intimiteten och brödraskapet skulle inte 

existera om det inte vore för den hegemoniska strukturen i den normerande gruppen av män 

vilken klubben innefattar. Våld och relationen till andra grupper av män är i sin tur 

homosociala teman som återkommer i symboliken kring exempelvis vapen och västar i den 

hegemoniska/hierarkiska uppbyggnaden av gruppen. 
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Sammanfattningsvis går det att urskilja att de båda begreppen i materialet underbygger 

varandra och fungerar i symbios; den hegemoniska maskuliniteten uttrycks exempelvis 

genom faderskap, brödraskap, intimitet och våld vilka är de värderingar som uttrycks som 

högt uppsatta i den gällande kulturella kontexten. Den manliga homosocialiteten formas i sin 

tur av den hegemoniska uppbyggnaden kring gruppen även gällande underordnande, 

delaktighet och marginalisering av vissa grupper. Dock marginaliseras inte etnicitet på det 

sättet att det underordnas i denna kontext.  

5.2 Diskussion kring forskningsfältet 

Vad gäller studiens resultat kopplat till forskningsfältet kring maskulinitet anses det här vara 

mest logiskt att börja med att diskutera detta i relation till Connells (2008) begrepp 

hegemonisk maskulinitet. I studien utfördes analysen genom att deduktivt utgå ifrån 

underteman till hegemonisk maskulinitet. Här visade det sig i kodningsprocessen att dessa 

teman var svåra att operationalisera och koda i detta specifika material. Detta anses här bero 

på att definitionen av hegemonisk maskulinitet och dess underteman är för abstrakt 

konstruerade och skulle behöva revideras och utvecklas ytterligare, för att passa liknande 

studier. Detta går att koppla till den kritik som både Seidler (2006), Beasley (2008) och 

Connell själv (2002) faktiskt riktar mot begreppet; att begreppet måste utvecklas och 

konkretiseras i förhållande till olika material. Den största svårigheten som har stötts på i 

denna studie har legat kring att koda fram delaktigheten och marginalisering, två delbegrepp 

som skulle behövt klarare definition för att  gynnsamt kunna exemplifieras på bästa sätt. I 

materialet har det funnits en svårighet att kunna koppla Connells (2008) definition av 

delaktighet och istället har fokus fått ligga på värderingar och statussymboler som knyts till 

andra män. Vad gäller marginalisering har huvudfokuset i analysen beslutats hänvisa till 

auktorisering, vilket i sin tur gjort att detta tema varit svårt att skilja från hegemonin. Då 

begreppen anses vara abstrakta kan de, i likhet med Beasley sägas glida mellan olika 

innebörder. Det är här också värt att nämna att Connell själv menar att teorin kring 

hegemonisk maskulinitet är spretig (Connell 2008).  

Det är intressant att koppla studiens resultat till Kimmel (1994) då en viktigt insikt kring 

analysen har varit att intimitet och känsloyttringar är en stor del av det homosociala 

brödraskapet i motorcykelklubben. Här går det därför att kritisera Kimmel i det att han anser 

att män har en inneboende rädsla för homosexualitet och att ses som feminina. De resultat 

som framkommit, och som är genomgående i materialet, tyder på motsatsen i denna kulturella 
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kontext. Män premierar här snarare en fysisk och emotionell kontakt broder till broder. Detta 

går också att koppla samman med den mer horisontella homosocialiteten vilken Hammarén 

och Johansson (2014) diskuterar och kopplar till begreppet ”bromance”, det vill säga manliga 

kärleks- och känsloyttringar.  

I koppling till Farr (1988) går det att se att det uteslutande av kvinnor som synts i 

materialet i sin tur kan härledas till det hon kallar för ”dominance bonding” och GOBS-

grupper där kvinnor inte kan delta. Det kollektivt upprepade bekräftandet av överordning 

inom dessa grupper kan kopplas till Connells (2008) begrepp marginalisering med ett fokus 

på auktorisering. Även Lindgrens (1996) tankar kring den manliga homosocialiteten går att 

härleda tillbaka till materialet. Analysen i studien utgick främst från Lipman-Blumens (1976) 

definition av begreppet men det är Lindgrens idé om det manliga rummet och vikten av att 

tillföra något värdefullt till gruppen som skulle kunnas ses som en av de tydligaste 

kopplingarna till exempelvis symboliken och värderingarna i serien. Dock ses kvinnorna i 

materialet främst som uteslutna, inte nödvändigtvis underordnade. Faderskapstemat i 

materialet går även det att härleda till både Lipman-Blumens tankar om kvinnan som en 

central resurs i koppling till faderskap, samt till Lindgrens teoretiserande om en kollektiv 

maskulin enhet som påverkas av emotionellt avståndstagande gällande faderskap. Det är av 

vikt att även reflektera över att både Lipman-Blumens och Lindgrens teorier samt några därtill 

är relativt gamla inom forskningsfältet. Vad gäller Bird (1996) och Arxer (2011) går det att se 

att det i detta fall är Arxer som ligger närmast det resultat som framkommit ovan i studien då 

han i sin studie kom fram till att män gärna delar med sig av känslor och i många fall föredrar 

samarbete före tävling vilket står i direkt kontrast till vad Bird påstår.  

Vad gäller tidigare studier som gjorts kring maskulinitet på tv går det huvudsakligen att se 

att resultatet ovan står i kontrast till flera av dessa. Detta då det i Sons of Anarchy framkommit 

ett fokus på brödraskap, faderskap och intimitet vilket kan ses som värdeladdade koncept som 

i koppling till homosocialiteten enligt forskare ofta inte ifrågasätts eller lyfts generellt inom 

actiongenren utan snarare inom komedier (Hanke 1998; Lavigne 2013; Lotz 2014; Spangler 

1992). Det går även att se en kontrast gentemot Spanglers (1992) studier då hon menar att 

män främst talar om känslor tillsammans med kvinnor och att maskulin intimitet är ovanlig 

inom actiongenren och generellt på nedgång inom tv. Dock går det även att relatera till det 

hon säger kring att män ofta gör aktiviteter tillsammans och att det ofta ligger i fokus. Vad 

gäller Spanglers resonemang är det av vikt att ha i åtanke att detta idag kan ses som utdaterat, 

här går det alltså att se att det skett en utveckling de senaste tjugo åren. Båda dessa aspekter 
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går att finna i materialet kring Sons of Anarchy. Slutligen går det tydligt att se en kontrast även 

utifrån Donnelly (2014) då hon menar att det fortfarande i princip enbart är ett 

heteronormativt hypermaskulint patriarkat som syns i serien. Resultatet ovan stödjer dock inte 

detta, utan visar snarare på att intimitet och icke-marginalisering av etnicitet är stora och 

viktiga aspekter kring maskuliniteten i Sons of Anarchy. 

5.2.1 Slutsats 

Det har varit givande att bidra med en tematisk analys inom maskulinitetsfältet och i koppling 

till Sons of Anarchy som material. Detta framförallt då det går att urskilja en sammankoppling 

mellan de två huvudbegrepp som använts i analysen, det vill säga hegemonisk maskulinitet 

och manlig homosocialitet. Detta är även något som kan bekräfta mycket av tidigare 

forskning inom fältet. Det går även att se att den hegemoniska maskuliniteten och den 

manliga homosocialiteten håller sig konstant i de allra flesta aspekter och inte utvecklas 

särskilt mycket under seriens gång. En annan insikt som nåtts är att just begreppet 

hegemonisk maskulinitet i koppling till ett sådant här visuellt och fiktivt berättande material 

kan vara svårt att konkretisera och skulle behöva utvecklas eller förtydligas i sin definition, 

något som även det tas upp inom tidigare forskning.  

Vad gäller Sons of Anarchy som serie har det varit intressant att belysa aspekter så som 

exempelvis vikten av intimitet samt uttryck kring känslor och etnicitet. I resultatet framkom 

mönster som skiljer sig från de som vanligtvis är förväntade i liknande serier; kvinnor ses här 

ej som underordnade och olika etniciteter är ej marginaliserade på så sätt att de är 

underordnade. Homofobi i den manliga gruppen, för att återkoppla till och motsäga Kimmel 

(1994), är inte uttryckt i materialet. Detta visar i sin tur på att det kan vara av vikt att titta på 

dessa normerande fiktiva manliga grupper på en annan nivå och med andra fokus, inte enbart 

gällande de eventuellt vanligaste aspekterna kring vit patriarkal makt utan även vad som sker 

socialt män emellan. Hur män i intima icke-sexuella relationer gestaltas i en specifik fiktiv 

kontext kan vara en faktor i hur en publik i sin tur kan påverkas (Donnelly 2014:158), eller 

hur olika beteenden normeras. I Sons of Anarchy är intimiteten mellan männen i den 

homosociala normerande gruppen premierad. 

5.3 Metodkritiska reflektioner och förslag till vidare forskning 

I koppling till att göra en tematisk analys kring ett fiktivt berättande material på detta sätt 

finns det flera aspekter som kan påverka hur resultatet slutligen gestaltar sig. Trots det faktum 

att ansatsen varit gynnsam har det exempelvis funnits en insikt kring att de teman som lyfts 
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eventuellt kan påverkas av urvalet kring de avsnitt som valdes ut samt det faktum att 

litteraturgenomgången genomfördes kontinuerligt under processens gång vilket kan ha 

påverkat de mönster som lyftes ur materialet. Analysen har under hela processen ämnats 

fokusera kring det som faktiskt syns i det valda materialet men det kan även vara så att 

författarnas kännedom om seriens handling runt omkring kan haft en inverkan. Även till synes 

enkla faktorer så som översättning från engelsk text kan ha påverkat slutresultatet. Det är även 

av vikt att nämna att tiden och omfattningen av studien har varit knapp. Det största fokuset 

har legat vid att få klarhet och insikt i det föränderliga fält vilket maskulinitetsforskningen är. 

Hade mer tid och utrymme funnits, hade önskan varit att kunna gå djupare in i analysarbetet 

för att på så sätt kunna nå andra perspektiv kring de teoretiska begreppen. När det kommer till 

generalisering har analysen fått ses som representativ för hela serien, dock går det inte att göra 

några generella kopplingar till andra serier. Vad gäller vidare forskning skulle det vara 

intressant att göra studier med ett annat urval kring serien, framförallt då eventuellt ett större 

urval. Även receptionsstudier kopplade till hegemonisk maskulinitet och manlig 

homosocialitet, var för sig eller tillsammans, skulle vara intressanta i koppling till materialet. 

Överlag behövs fler studier inom maskulinitet kopplat till media.  

!!!
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7. Bilaga !
7.1 Om Sons of Anarchy 

Sons of Anarchy är en tv-serie som genremässigt klassas som crime/drama/thriller och som till 

större delen utspelar sig i den fiktiva staden Charming i Kalifornien, USA. Berättelsen kretsar 

kring motorcykelklubben Sons of Anarchy, förkortad SAMCRO, med ett huvudfokus på 

seriens protagonist Jackson ”Jax” Teller. (IMDb 2015a). Jax är i början av serien klubbens 

vice-president, detta hierarkiskt under sin svärfar Clay. Publiken får följa Jaxs relation till 

klubben, sin familj och även relationen till sin avlidne far då han finner en bok/journal skriven 

av denna i första säsongen. Under serien brottas Jax med att balansera den kriminella värld 

som SAMCRO är en del av och samtidigt att kunna skydda och försörja sin närmaste familj. 

Klubben refereras till som en familj i många anseenden, en gemenskap oberoende av 

blodsband. Medlemmarna i motorcykelklubben är uteslutande män och de kvinnor som finns 

med i serien, vilka har någon form av inflytande, är antingen fruar och flickvänner eller 

eventuellt ex-fruar med vilka medlemmarna har barn. De kvinnor som är mest framträdande i 

serien är Jaxs mamma, tillika Clays fru, Gemma och Tara som inledningsvis är Jaxs förra 

flickvän, men senare återigen flickvän, fru och mor till hans två söner. Övriga karaktärer i 

serien, vilka utgör del av analysen, presenteras löpande i analysbeskrivningen. Det bör här 

tilläggas att de namn som används i beskrivning av karaktärerna är de namn/smeknamn som 

används löpande genom serien. 

7.2 Avsnitten i materialet 

Nedan presenteras de scener som har ansetts vara nyckelscener i analysen, det vill säga scener 

där dialoger/citat lyfts till analysbeskrivningen: 

• Pilot: ”A rival gang steals the Sons' stockpile of assault rifles, while Jax's ex-wife's drug 

overdose leads to an emergency c-section and life-threatening surgery for their 

baby.” (IMDb, 2015f). 

• Family Recipe: ”An important club vote gets side tracked when SAMCRO is forced to deal 

with dangerous external threats against the club.” (IMDb, 2015g). 

• Papa’s Goods: ”SAMCRO president Jax Teller takes the final steps towards fulfilling his 

father's legacy.” (IMDb, 2015h). 
!!
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7.3 Nyckelscener 

Nyckelscener citerade med blockcitat i den ordning de är redogjorda för i analysen. 

1. Säsong 4 avsnitt 8, scen 11. [17:44]  

2. Säsong 4 avsnitt 8, scen 4.   [04:37] 

3. Säsong 1 avsnitt 1, scen 26. [33:01] 

4. Säsong 1 avsnitt 1, scen 39. [43:14] 

5. Säsong 4 avsnitt 8, scen 16. [24:33] 

6. Säsong 7 avsnitt 13, scen 3. [09:51] 

7.   Säsong 7 avsnitt 13, scen 8. [21:08] 

8.   Säsong 4 avsnitt 8, scen 15. [22:35] 

9.   Säsong 7 avsnitt 13, scen 23. [55:48] 

10. Säsong 4 avsnitt 8, scen 17. [26:11] 

11. Säsong 7 avsnitt 13, scen 13. [33:32] 

12. Säsong 4 avsnitt 8, scen 11. [17:44] 

13. Säsong 7 avsnitt 13, scen 18. [49:49] 

14. Säsong 1, avsnitt 1, scen 7. [8:42] 


