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Abstract 

Denna uppsats undersöker huvudkaraktärerna Don Draper från tv-serien Mad Men och Walter 

White från tv-serien Breaking Bad. Syftet är att med hjälp av en semiotisk metod studera hur 

maskuliniteterna hos dessa två manliga karaktärer konstrueras i relation till deras 

familjeförsörjarroller. Analysen genomförs med hjälp av R.W. Connells koncept hegemonisk 

maskulinitet som främsta teoretiska grund. Slutsatsen från denna undersökning är att båda 

karaktärers maskuliniteter och ageranden som familjeförsörjare till stor del beror på deras 

klasstillhörigheter. Don Draper framställs som en övremedelklassman som är självklar i sin roll 

som familjeförsörjare mycket på grund av sin framgångsrika yrkeskarriär, vilket också tillåter 

honom att utöva en till ytan mer ”civiliserad” maskulinitet. I jämförelse så porträtteras Walter 

White i mer av en arbetarklassposition vilket hotar hans ställning som främsta familjeförsörjare, 

därav börjar han utöva en mer skadlig och ”överdriven” maskulinitet genom att ge sig in i 

droghandeln, för att istället lyckas som familjeförsörjare på det sättet. När det gäller dessa två 

karaktärer så är det alltså klasstillhörighet men även underordnandet av sina respektive fruar 

som blir avgörande när de ska försöka uppnå den hegemoniska maskuliniteten som är att vara 

en framgångsrik karriärman och familjeförsörjare. 
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1.Inledning 

På senare tid så har det på flera håll påståtts att tv som medium har haft en sorts guldålder under 

större delen av 2000-talet, främst gällande tv-serier i dramagenren. Denna diskussion kring tv-

seriernas guldålder brukar oftast centreras kring amerikanska serier, till exempel gjorde den 

populärkulturellt inriktade sidan screenrant.com i artikeln ”10 Best TV Shows from the Golden 

Age of Television” (24-09-2015) en lista på vad de ansåg vara dem bästa serierna under denna 

guldålder, och alla inkluderade serier var amerikanskt producerade, samt sändes under dem 

senaste 20 åren.  

Någonting som ofta nämns som en viktig del i den här guldåldern är uppkomsten av en ny sorts 

tv-karaktär, nämligen den moraliskt gråa, komplexa och oftast manliga protagonisten. 

Journalisten Brett Martin fokuserar på detta i sin bok Difficult Men: Behind the Scenes of a 

Creative Revolution: From The Sopranos and The Wire to Mad Men and Breaking Bad (2013). 

Martin skriver att Tony Soprano, maffiaboss och huvudkaraktär i The Sopranos (1999–2007) 

var katalysatorn till att ”the Third Golden Age was borne into our lives” (2013, s.273). Två 

andra ”svåra”, manliga protagonister som också ofta pekas ut som centrala för denna guldålder 

är Don Draper från Mad Men (2007–2015) och Walter White från Breaking Bad (2008–2013). 

Martin fokuserar på båda dessa karaktärer i sin bok och de pekas ut som viktigt pjäser i mängder 

av artiklar i olika nyhetssidor, varav ”From Walter White to Don Draper: The Science Behind 

our Love of Antiheroes” (medicaldaily.com, 26-03-2016) av Kristin Magaldi och ”Mad Men: 

How Don Draper and Walter White prepared us for Donald Trump” (theguardian.com, 10-08-

2015) av Thomas Batten bara är ett par exempel. 

Breaking Bad och Mad Men samt deras respektive protagonister kan med andra ord sägas ha 

varit väldigt kulturellt inflytelserika under det senaste decenniet, i varje fall inom en 

västerländsk kontext. Detta inflytande som Walter White och Don Draper har haft som 

karaktärer gör att de blir intressanta och relevanta att studera, därför kommer också min studie 

att centrera kring dessa två komplexa fiktiva män. En central del i vad som gör dessa två 

karaktärer så fascinerande är deras maskuliniteter och hur de konstrueras i respektive serie, och 

en märkbar del av dessa maskulinitetskonstruktioner är Don Draper och Walter Whites roller 

som familjeförsörjare. Denna aspekt av deras maskuliniteter kommer jag alltså analysera lite 

närmare i den här studien.  
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie kommer alltså fokusera på protagonisterna Don Draper från Mad Men och Walter 

White från Breaking Bad. För att vara specifik så är syftet med studien att undersöka hur 

respektive karaktärs maskulinitet konstrueras i relation till deras roller som familjeförsörjare, 

samt att kontrastera och jämföra dessa två karaktärers maskuliniteter och ageranden som 

familjeförsörjare med varandra. För att genomföra detta så kommer jag att utgå från följande 

frågeställningar: 

● Hur konstrueras maskuliniteterna hos de manliga huvudkaraktärerna i Breaking Bad och 

Mad Men? 

● Vilken effekt har karaktärernas maskuliniteter på hur de agerar som familjeförsörjare? 

● Vilka maktdimensioner blir mest synliga i konstruktionen av dessa karaktärers 

maskuliniteter och i deras ageranden som familjeförsörjare? 

Material och Metod  

Materialet som kommer analyseras i den här studien hämtas från två olika tv-serier, dessa är 

Breaking Bad, som sändes 2008–2013 och bestod av fem säsonger, samt Mad Men, som sändes 

2007–2015 och bestod av sju säsonger. Breaking Bad skapades av Vince Gilligan medan Mad 

Men skapades av Matthew Weiner, och båda dessa tv-serier sändes ursprungligen av den 

amerikanska kabel-tv-kanalen AMC. Båda har vita, manliga och medelålders protagonister, i 

Breaking Bad är det Walter White och i Mad Men är det Don Draper.  

När det gäller Breaking Bad så spelas huvudkaraktären Walter White av Bryan Cranston. Serien 

utspelar sig under tidigt 2000-tal i Albuquerque, en stad i den amerikanska delstaten New 

Mexico. Serien börjar med att Walter White får reda på av sin läkare att han har fått lungcancer 

och att han har ungefär två år kvar att leva. Efter att han får reda på detta så bestämmer han sig 

för att göra något drastiskt och använder sina kunskaper inom kemiämnet för att börja tillverka 

(och sälja) metamfetamin. Detta gör Walter för att han vill säkra sin fru och barns framtid och 

på så vis uppfylla rollen som familjeförsörjare, i alla fall så är det med den intentionen som han 

börjar tillverka droger (amc.com/breaking-bad, hämtad 2017-04-04).  

Eftersom huvudsyftet är att ta reda på hur maskuliniteter konstrueras i relation till karaktärernas 

roller som familjeförsörjare så kommer jag analysera scener ur Breaking Bad som är mest 

relevanta för det syftet. Jag kommer fokusera på ett par scener ur femte avsnittet i första 

säsongen, ”Gray Matter”, men främst så kommer flera scener i ett specifikt avsnitt att 
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analyseras, ”Phoenix”, som är avsnitt tolv i andra säsongen av serien. Detta avsnitt innehåller 

flera scener där kopplingen mellan rollen som familjeförsörjare och Walters maskulinitet blir 

relativt tydligt och därför kommer den stå i centrum för analysen av hans maskulinitet. En scen 

ur det femte avsnittet av säsong 3, ”Más”, kommer också att analyseras då den explicit berör 

mannens roll som familjeförsörjare.  

I Mad Men så spelas huvudkaraktären Don Draper av skådespelaren Jon Hamm.  Serien utspelar 

sig i 1960-talets USA, närmare bestämt New York, där handlingen till en början kretsar kring 

karaktärer som jobbar på reklambyrån Sterling Cooper. Draper är ”Creative Director” på firman 

och ansvarar alltså för att komma på idéer för reklamkampanjer. Under serien så får man följa 

hur Draper navigerar sitt yrkesliv och privatliv, där han balanserar livet med fru och barn 

tillsammans med dem otrohetsaffärer han har med andra kvinnor (amc.com/mad-men, hämtad 

2017-04-04). 

Här har jag återigen valt ut scener där den manliga huvudkaraktärens roll som familjeförsörjare 

är i fokus, i detta fall gäller det alltså Don Draper. En av scenerna hämtas från andra säsongens 

fjärde avsnitt, ”Three Sundays”, där Don och hans fru Betty Draper har ett bråk om hur de ska 

uppfostra sin son. En annan scen som kommer undersökas hittas i elfte avsnittet i första 

säsongen, ”Indian Summer”, när Don och Betty har ett bråk om en manlig försäljare som Betty 

släppte in i huset när Don inte var där. Jag kommer även analysera ett par scener ur avsnitt nio 

av första säsongen, ”Shoot”, där Betty bestämmer sig för att återuppta sin modellkarriär men 

kommer senare fram till att hon inte vill fortsätta med det. Mannens roll som familjeförsörjare 

är inte en lika central aspekt i Don Drapers framställning jämfört med hur Walter White 

framställs i Breaking Bad. Den aspekten finns i Mad Men, men möjligen på mer subtila sätt. 

Därför blir det intressant att se vilka likheter och skillnader det finns mellan Dons och Walters 

roller som familjeförsörjare och hur det spelar in i konstruktionerna av deras maskuliniteter. 

Urvalet av scenerna har genomförts på så sätt att jag gjort en tolkning av vilka scener det är 

som är mest relevanta när det kommer till att undersöka framställningen av huvudkaraktärernas 

roller som manliga familjeförsörjare. Det bör påpekas att jag personligen har sett alla säsonger 

av Breaking Bad men endast en hel säsong av Mad Men, och därmed är bättre informerad när 

det gäller den förstnämnda seriens övergripande handling. Målet är dock att detta inte ska spela 

en så stor roll då analysen kommer främst handla om en fördjupad analys av vissa scener, inte 

en granskning av tv-serierna i stort. Jag har avgränsat antal utvalda scener till 4–5 scener från 

båda serier, för att försäkra att analyserna av scenerna blir tillräckligt fördjupade och förhindra 

att det blir en för ytlig och översiktlig undersökning.  
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Eftersom jag alltså kommer fördjupa mig i dessa scener så kommer detta att vara en analys som 

förlitar sig på en kvalitativ metodologi, närmare bestämt så är det semiotiskt filmanalys som 

kommer användas för att analyser scenerna från serierna. Kulturteoretikern Stuart Hall skriver 

i introduktionen av boken Representation (2013) att semiotik är ”the study…of signs” (Hall 

2013, s.xxii). Hall förklarar att det på en grundnivå finns objekt, och att dessa sedan tillskrivs 

betydelse av den omkringliggande kulturen, alltså har objekten i sig ingen inneboende mening. 

Således kan det finnas ett stycke tyg utformat på ett visst sätt och sedan kan min förståelse av 

det tyget ge den en särskild kulturell betydelse, till exempel att det kan vara ett par jeansbyxor.  

Ett objekt som har tillskrivits en särskild betydelse eller koncept utgör ett tecken. Därefter går 

analysen till en ny nivå, denotationen, där tecknet beskrivs.  

I den andra nivån, den konnotativa, så kopplas tecknet till större sociala sammanhang och får 

på så vis betydelse genom omkringliggande samhällsvärderingar och strukturer. Hall refererar 

till semiotikern Roland Barthes och menar att denna process där tecknet får betydelse inom ett 

större sammanhang också måste förklaras. På denna nivå så är det alltså tecknet som tillskrivs 

en större betydelse, på samma sätt som när ett objekt tillskrivs en särskild mening på första 

nivån. Tecknet ges betydelse av ett större, ideologiskt sammanhang, och det som ger tecknet en 

större betydelse här kallas för mytnivån. Ett exempel på detta kan vara att pasta på en mytisk 

nivå förstås som att den ger uttryck för italiensk nationalitet och kultur, en sorts italiensk essens 

(Hall 2013, s.22–25). 

Just denna semiotiska analysmodell kommer användas för att analysera scener ur Breaking Bad 

och Mad Men. Analysen av scenerna kommer börja vid denotationsnivån, alltså kommer jag 

inleda med att beskriva miljön och karaktärerna i scenen samt händelserna som utspelar sig i 

den. Därefter går analysen vidare till konnotationerna som scenen framkallar, och således till 

den mytiska nivån. Här kommer jag använda mig av de olika teoretiska perspektiven som tas 

upp i teoriavsnittet av denna uppsats för att på så vis undersöka hur (och om) materialet kan 

kopplas till myter om manlighet och män som främsta familjeförsörjare. 

Som Hall dock påpekar så läses samma tecken inte på samma sätt av alla. Bakgrund och 

livserfarenheter påverkar tolkningen (Hall 2013, s.22) vilket således betyder att min tolkning 

och därmed analys av de utvalda scenerna kan eventuellt skilja sig från andras tolkningar av 

samma scener. Detta är dock inte ett problem så länge tolkningen motiveras och förankras i 

materialet som analyseras, vilket är vad jag ämnar göra.  
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Teori 

Materialet för denna studie kommer att främst analyseras med hjälp av R.W. Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet.  I artikeln ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept (2005) 

Så definierar Connell och James W. Messerschmidt hegemonisk maskulinitet som en sorts 

normativt maskulint ideal som män strävar efter, och att män som gynnas av denna 

hegemoniska maskulinitet utan att utöva den är en av dem största anledningarna till att en 

hegemonisk maskulinitet kan bidra till bibehållandet av en patriarkal ordning. De menar att 

sådana män kan sägas utöva en sorts medlöpande maskulinitet. Hegemonin (re)produceras på 

ett strukturellt plan, genom institutioner och kultur, men det är viktigt att påpeka att den 

hegemoniska maskuliniteten inte är statisk utan att den är föränderlig och kan utmanas av andra 

maskuliniteter (Connell & Messerschmidt 2005, s.832). 

I samma text så skriver dock Connell och Messerschmidt också att denna teori om hegemonisk 

maskulinitet kan och bör utvecklas från sin ursprungliga form. De menar att det är vanligt att 

ett särskilt koncept eller teori muteras genom att den appliceras och används på olika sätt, 

däremot så ställer de sig emot att hegemonisk maskulinitet som koncept används endast för att 

syfta på en specifik, statisk typ av maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet ska alltså inte fixeras 

som en dominant eller våldsam typ av maskulinitet, eller som någon annan fixerad kategori av 

maskulinitet för den delen. Poängen är att hegemonisk maskulinitet är dynamisk och instabil, 

att den har förändrats genom historien och att den är för komplex för att kunna fixeras som en 

enda kategori av maskulinitet (Connell & Messerschmidt 2005, s.854). 

Denna förklaring av hegemonisk maskulinitet som koncept och begrepp ligger också i linje med 

min förståelse av det och även hur jag kommer applicera den här teorin på mitt material. Både 

Don Draper i Mad Men och Walter White i Breaking Bad kan sägas ge uttryck för vissa negativa 

aspekter som associeras med maskulinitet, såsom våld och sexism. Andra aspekter framträder 

dock också i konstruktionen av dessa två karaktärers maskuliniteter då båda är mycket mer 

komplexa än så, vilket är synligt i deras roller som familjeförsörjare. På grund av detta så 

behövs också en förståelse av hegemonisk maskulinitet som någonting komplext och 

föränderligt, så att karaktärer som Don Draper och Walter White inte tvingas in i kategorier där 

deras maskuliniteter reduceras till endimensionella stereotyper. Jag kommer också utforska om 

och hur dessa karaktärer ger uttryck för medlöpande eller underordnande maskuliniteter.  

Någonting som skulle underlätta med att analysera komplexiteten i karaktärernas maskuliniteter 

och dess koppling till rollen som familjeförsörjare är ett mer intersektionellt teoretiskt 
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perspektiv på hegemonisk maskulinitet. Ann-Dorte Christensen och Sune Qvotrup Jensen 

argumenterar för detta i sin artikel ”Combining hegemonic masculinity and interesectionality” 

(2014) och menar att hegemonisk maskulinitet som teoretiskt koncept skulle förbättras och 

utvecklas med ett intersektionellt perspektiv. Christensen och Jensen beskriver 

intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv där olika sociala kategorier såsom klass, ras, 

ålder, sexualitet och så vidare inte ses som statiska, skilda system utan istället anses korsa och 

konstituera varandra i en mer dynamisk process. De menar att med ett sånt perspektiv så skulle 

det framhävas att det är andra faktorer förutom kön som påverkar och konstruerar 

maskuliniteter, och även att den maskulinitet som får en hegemonisk sits i en viss 

samhällskontext får det genom en samverkan av olika sociala strukturer och inte bara på grund 

av strukturer baserade på genus (Christensen & Jensen 2014, s.71).  

I min användning av hegemonisk maskulinitet som analytiskt verktyg så kommer det också 

finnas med ett intersektionellt perspektiv. Detta görs för att belysa precis det som Christensen 

och Jensen lyfter fram om hur maskuliniteter konstrueras, alltså att de inte endast konstrueras i 

genom genusstrukturer utan att det är andra aspekter som samverkar i processen, varav några 

exempel är klass, ras och funktionalitet, bland andra. För min studie så kommer jag ta hänsyn 

till aspekterna som jag bedömer vara mest relevanta till analysen av Walter White och Don 

Draper som manliga familjeförsörjare. Främst så kommer det att fokuseras på hur klass 

samverkar med kön i konstruktionen och porträtteringen av respektive karaktärs maskulinitet, 

och vilken effekt detta har på deras roller som familjeförsörjare. 

Detta kommer att göras med hjälp av Karen D. Pykes resonemang kring klass och maskulinitet 

i artikeln ”Class-Based Masculinities: The Interdependence of Gender, Class, and Interpersonal 

Power” (1996). I denna text så analyserar Pyke hur olika maskuliniteter konstrueras i relation 

till varandra och hur detta reflekteras och syns genom mäns klasstillhörigheter (Pyke 1996, 

s.527). Till exempel så menar Pyke att arbetarklassmän som på olika sätt utövar en 

hypermaskulinitet som kan vara sexistisk och våldsam på explicita sätt kan sägas göra det som 

en sorts respons till över- och medelklassmäns maskuliniteter, samtidigt så förstärker denna 

respons också över- och medelklassmännens hegemoniska ställning. Pyke skriver att männen 

från dem högre samhällsklasserna framställer sig själva som sofistikerade och tar avstånd från 

arbetarklassmännens överdrivna maskulinitetsuttryck. Detta förstärker enligt Pyke deras 

hegemoniska ställning och gör att de utåt framstår som progressiva i sin kvinnosyn, vilket dock 

döljer dem strukturella privilegier som dessa män från dem övre klasserna åtnjuter över kvinnor 

och lägre ställda män (Pyke 1996, s.531–532). 
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Genom att ta hjälp av Pykes resonemang om klass och maskuliniteter så kommer jag undersöka 

hur klass influerar samt konstruerar Walter White och Don Drapers maskuliniteter, och i 

förlängning deras roller som familjeförsörjare. I båda fall så spelar klass en betydande roll och 

det är märkbart inte bara hur respektive karaktärs maskulinitet konstrueras i samspel med deras 

klasstillhörigheter (och i relation till andra, olika intersektioner av klass och maskuliniteter) 

utan även hur klass i allra högsta grad påverkar hur båda agerar som familjeförsörjare. Därför 

blir Pykes utläggning om ”class-based masculinities” ett relevant teoretiskt perspektiv att 

använda i denna studie. 

Tidigare forskning 

Mad Men och Breaking Bad är två tv-serier som det har gjorts många studier kring, speciellt 

med fokus på deras respektive huvudkaraktärer, Don Draper och Walter White. Majoriteten 

innehåller också (i varierande utsträckningar) ett genusperspektiv. Det har gjorts studier som 

utgått från filosofiska och religiösa perspektiv (Irwin, South & Carveth 2010; Decker, Koepsell 

& Arp 2016; Duncan & Goodson 2016) och en mängd antologier ur det humanistiska fältet som 

utforskat karaktärerna ur bland annat ett genusperspektiv (Goodlad, Kaganovsky & Rushing 

2013; Dunn, Manning & Stern 2015; Stoddart 2011; Pierson 2013; Blevins & Wood 2015; 

Cowlishaw 2015). Många av undersökningarna med fokus på dessa två karaktärer riktar in sig 

på deras maskuliniteter. Några studier med den inriktningen kommer att lyftas fram här för att 

ge en överblick av forskningsfältet som ligger närmast min undersökning. 

Ett exempel på en studie som har gjorts inom det här fältet är Cable Guys: Television and 

Masculinities in the 21st Century (2014), av kommunikationsstudier-professorn Amanda D. 

Lotz. I denna bok så vill Lotz utforska konstruktionerna av maskuliniteter inom ett flertal 

amerikanska tv-serier, varav ett par som studeras är Mad Men och Breaking Bad. Lotz menar 

att det sker en sorts förhandling mellan manliga karaktärers representationer av en mer 

traditionell maskulinitet och deras representationer av mer progressiva och feministiskt 

influerade maskuliniteter, och att få manliga karaktärer i samtida tv-serier är bara det ena eller 

det andra (Lotz 2014, s.13). Lotz har i och med detta gjort en sorts översiktlig granskning av 

representationer av maskuliniteter på tv, och har till skillnad från det jag kommer göra inte 

fokuserat på specifika scener i sin studie. Den är dock utan tvekan relevant att ta med här just 

för fokuseringen på konstruktioner av maskuliniteter i tv-serier. 

Ännu ett verk inom detta fält är media och kommunikationsforskaren Michael Mario Albrechts 

Masculinity in Contemporary Quality Television: The Cultural Politics of Media and Popular 
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Culture (2015). Precis som Lotz så hade Albrecht som mål med sin studie att göra en nyanserad 

analys av dem maskuliniteter som har konstruerats i tv-serier dem senaste tjugo åren. Albrecht 

menar att porträtteringen av maskuliniteter i många samtida tv-serier kan ses som flytande och 

instabilt, att de kan ha med sig ”bagage” från det förflutna men samtidigt också antyda en 

framtid med mer progressiva konstruktioner av maskuliniteter (Albrecht 2015, s.19).  

Albrecht ägnar också ett helt kapitel åt att diskutera Mad Men och dess huvudkaraktär Don 

Drapers maskulinitet i relation till nostalgin som Albrecht menar finns kring dåtidens 

maskuliniteter (Albrecht 2015, s.59). Även Breaking Bad och dess huvudkaraktär Walter White 

diskuteras, särskilt i ett kapitel där Albrecht studerar manliga karaktärer som känner sig 

otillräckliga i sin manlighet på grund av sin oförmåga att försörja sina familjer och studerar hur 

bland andra Walter White på olika sätt försöker återvinna den maskulinitet som han ansett sig 

ha förlorat (Albrecht 2015, s.79). Eftersom det alltså delvis finns ett fokus på Walter Whites 

roll som familjeförsörjare i denna studie så kan den sägas vara rätt nära besläktat till syftet för 

min studie och därför ytterst relevant att ta med som tidigare forskning inom samma fält.    

Det finns också vetenskapliga texter som fokuserar endast på Mad Men, och sådana som enbart 

fokuserar på Breaking Bad. En vetenskaplig artikel som endast fokuserar på den sistnämnda tv-

serien är ”Walter White(ness) lashes out: Breaking Bad and male victimage” (2016) av Paul 

Elliott Johnson. I denna artikel så sätter författaren Breaking Bad och huvudkaraktären Walter 

White i en amerikansk politisk kontext, närmare bestämt i kontexten av finanskrisen 2008, 

vilket också var ungefär när serien började sändas.  

Johnson menar att Walter White utgjorde en sorts möjlighet för amerikanska tittare att återigen 

sätta sin tillit till en sorts dominant, vit maskulinitet som hade satts i gungning av finanskrisen 

(Johnson 2016, s.14). Johnson tittar delvis på kritikerrespons i sin text vilket jag inte kommer 

göra, däremot så gör han också en analys delvis baserad på scener från serien, samt sätter 

karaktärens konstruktion av maskulinitet i en större ideologisk kontext. Detta göra att artikeln 

blir relevant att omnämna här. 

Ett flertal vetenskapliga texter är specifikt inriktade på tv-serien Mad Men och dess 

huvudkaraktär Don Draper. Ett exempel på detta är artikeln ”The father, the failure and the self-

made man: masculinity in Mad Men” (2012) av Nicky Falkof. I denna text så undersöker Falkof 

hur maskuliniteterna i serien konstrueras, särskilt hur Don Drapers maskulinitet konstrueras och 

hur den enligt Falkof efterliknar vissa maskulina arketyper som exempelvis den ”heroiska 

ensamvargen” samtidigt som Drapers porträttering också leder till en sorts subversion av dessa 
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maskulina arketyper (Falkof 2012, s.35). Falkof baserar stora delar av sin analys på specifika 

scener och repliker från serien och relaterar Drapers maskulinitet till större strukturella 

sammanhang, återigen relativt likt det jag kommer göra i den här studien. 

Jag har nu främst redogjort för texter som jag bedömt vara relevanta i relation till mitt ämne när 

det gäller det fokus som de har. Detta har jag gjort för att i alla fall ge en liten överblick av det 

forskningsfält som min studie är en del av. Det bör till sist återigen påpekas att det redan har 

gjorts en mängd studier som analyserat dessa två karaktärer ur ett genusperspektiv, vilket denna 

redovisning av den tidigare forskningen har visat. Förhoppningen är dock att denna studie ska 

bidra till en ökad förståelse av den effekt som just klasstillhörighet har på hur dessa karaktärer 

tar sig an rollen som familjeförsörjare, en aspekt som inte alltid är central i studierna som tagits 

upp här.  Målet är således att min studie ska bidra till det här fältet med ett förhållandevis nytt, 

fördjupat perspektiv av Walter White och Don Drapers roller som manliga familjeförsörjare. 

Disposition 

Resterande delen av den här uppsatsen består av själva undersökningen, där materialet för 

studien alltså presenteras och analyseras. Huvudsakligen så delas den här undersökande delen 

upp i två sektioner, den ena kretsar kring framställningen av Walter White från Breaking Bad 

och den andra kretsar kring framställningen av Don Draper från Mad Men. Båda dessa större 

sektioner innehåller också ett antal underrubriker, den uppdelningen görs dels på tematisk grund 

men också i kronologisk ordning, med andra ord så analyseras alltså relevanta scener i den 

ordning som de först sändes på. Efter den här undersökande delen av uppsatsen så görs till sist 

en avslutande diskussion där slutsatser från analyserna av respektive karaktär knyts ihop och 

jämförs. Det förs också en diskussion om vad karaktärerna kan tänkas representera inom en 

större kulturell kontext, och även en redogörelse för svaren som dessa slutsatser ger på 

uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras i denna avslutande diskussion. 
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2. Don Draper – Den självklare familjeförsörjaren 
Rik och ”progressiv” 

I Mad Men så får tittaren följa både Dons privatliv och yrkesliv, och hur han navigerar dessa 

två sfärer. Yrket och det privata kan dock i vissa fall krocka med varandra i Dons liv, vilket blir 

tydligt i scenerna som kommer att undersökas närmare i den här första delen av detta 

analyskapitel. Det är två scener som analyseras, och båda visar på hur Dons klasstillhörighet 

tillåter honom att utöva en subtil typ av hegemonisk maskulinitet gentemot sin fru. 

Avsnittet som scenerna ifråga hämtas ifrån heter ”Shoot”, vilket är avsnitt nio i säsong ett och 

den sändes först den 13:e september 2007 av AMC. Främst så är det två scener från detta avsnitt 

som kommer att analyseras här, varav den första sker när Don och hans fru Betty Draper sitter 

hemma i köket tillsammans. Tidigare i avsnittet så hade Don och Betty varit på en fest där de 

träffade på Jim Hobart, en chef för ett annat, större reklamfirma, McCann Erickson. Hobart 

verkar intresserad av att locka över Don till sitt företag och erbjuder även Betty jobb som modell 

för en av deras reklamkampanjer. Just detta är samtalsämnet när Betty och Don sitter mittemot 

varandra i köket sent på kvällen. Betty nämner att hon vill börja jobba som modell igen (det var 

hennes yrke innan äktenskapet), Don uttrycker en viss motvillighet till detta och frågar om det 

är värt att argumentera över eller om Betty hade bestämt sig redan. Hon säger att det bara är 

någonting som hon vill göra och Don svarar att han i så fall inte tänker hindra henne. 

I denna första scen så går Don alltså med på att Betty börjar jobba som modell igen. Betty har 

upp till den punkten alltid varit hemmafru, i och med att detta också sker i kontexten av 60-

talets USA så förväntade sig nog Don också att hon skulle bli hemmafru. Att han dock inte 

ställer sig i vägen för Bettys vilja till att börja jobba som modell igen säger en del om familjens 

och specifikt hans klasstillhörighet och hur det influerar hans roll som manlig familjeförsörjare. 

Att Don och hans familj verkar tillhöra en sorts övre medelklass i kraft av hans högt uppsatta 

position på Sterling Cooper kan alltså ha påverkat Dons inställning i detta fall. Karen D. Pyke 

skriver detta i sin undersökning av klass och maskuliniteter, och om hur medel- och 

överklassmän konstruerar (sin) maskulinitet genom att kontrastera den och sig själva mot män 

från arbetarklassen:  

This exaggerated masculinity compensates for their subordinated status in the hierarchy of their 

everyday work worlds […] although this behavior is characteristic of some and not all working-class 

men, it reinforces a stereotype of subordinated heterosexual masulinity that higher-class men call on 

as evidence of their own civility and gender equity, thereby further obscuring their power and 

privilege (Pyke 1996, s.538) 
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Här menar Pyke att medel- och överklassmän i kontrast med arbetarklassmän får sig själva att 

verka civiliserade och jämställda. Detta genom att utöva en mer subtil maskulinitet jämfört med 

vad Pyke menar är en överdriven, kompensatorisk maskulinitet hos vissa arbetarklassmän, 

vilket enligt henne innebär explicita uttryck av sexism och våld mot kvinnor (Pyke 1996, s.538). 

Det är också viktigt att påpeka precis som Pyke gör i ovanstående citat att detta inte innebär att 

alla heterosexuella arbetarklassmän är våldsamma, och inte heller att alla heterosexuella medel- 

och överklassmän aldrig är våldsamma eller explicit sexistiska. 

Däremot så kan Pykes resonemang ge en förståelse för Dons inställning till att Betty vill börja 

jobba. Som övremedelklassman så vore det förvisso mer komfortabelt för honom om hon bara 

var hemmafru, men hans privilegierade ekonomiska ställning gör att han samtidigt kan inta en 

relativt progressiv hållning i det här fallet och gå med på att Betty skaffar ett jobb som hon vill 

ha. Han behöver inte utöva en dominant, våldsam maskulinitet mot sin fru för att kontrollera 

henne för att han vet att hans karriär ger honom en ohotad ställning som sin familjs främste 

försörjare, vilket således gör att han (i alla fall ekonomiskt) alltid kommer ha den främsta 

maktpositionen i hemmet. Så länge han har den karriären som han har så behöver han alltså inte 

kompensera med en överdriven maskulinitet, han är trygg i sin ekonomiska och sociala 

överordning över sin fru och därmed sin ställning som familjeförsörjare. 

Den andra scenen som kommer att vara i fokus från avsnittet sker mot slutet av den. Även denna 

utspelar sig mellan Betty och Don samt i deras kök på kvällen, med skillnaden att de ska börja 

äta middag i den här scenen vilket inte var fallet i den förstnämnda scenen. Innan den här scenen 

så hade Betty fått modelljobbet på McCann Erickson, hon förlorar dock det jobbet så fort Don 

tackar nej till firmachefen Jim Hobarts jobberbjudande. Bettys modelljobb hade alltså bara vart 

ett sorts lockbete för att få Don att börja jobba på McCann Erickson, därför förlorar hon den så 

fort Don avvisar deras påtryckningsförsök. Allt detta vet Don om men i den här scenen där de 

sitter i köket igen så ljuger Betty och säger att hon har bestämt att sluta jobba som modell, för 

att istället fokusera på att vara en bra hemmafru åt Don. Han synar inte Bettys bluff utan spelar 

med, och säger att han inte bryr sig om att hon tvättar hans kläder eller liknande, att hon redan 

har ett jobb som hon är väldigt bra på, nämligen att vara mamma åt två barn. I slutet av scenen 

så börjar de äta och Don ger Betty en komplimang för hennes matlagning. 

Här blir det som en sorts kontrast till den förstnämnda scenen där Betty säger att hon vill börja 

jobba. I den här scenen så berättar alltså Betty för Don att hon inte vill jobba längre, när hon 

egentligen har blivit avskedad för att Don tackade nej till ett jobberbjudande från reklamfirman 
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som hade anställt henne som modell. Don är fullt medveten om detta men håller det för sig 

själv, medan Betty inte avslöjar att hon blev väldigt uppriven efter att ha förlorat jobbet.  

Allt detta visar en sorts medvetenhet från båda parter om vilka roller de främst förväntas 

uppfylla, både inom sin familj och samhället i stort. Betty vet att hemmafrurollen förväntas av 

henne och använder således det som ursäkt till varför hon inte kommer jobba längre istället för 

att säga att hon blev avskedad. Don är också medveten om detta och verkar egentligen vilja att 

hon bara är hemmafru, vilket han också spelar på när han säger att hon redan har ett jobb som 

hon är bra på, nämligen moderskap.  

Denna uppdelning i roller kan kopplas till Yvonne Hirdmans teori om genussystem. Kortfattat 

så menar Hirdman att genussystemet utgör en samhällsordning som reglerar genus och 

genusuttryck. Genussystemet baseras på två grundpelare enligt Hirdman, dels den binära 

dikotomin mellan män/maskulinitet och kvinnor/femininitet och dels upprätthållandet av män 

som norm, och på så vis överordning gentemot kvinnor (Hirdman 1988, s.51). Denna scen 

mellan Betty och Don kan ses som ett exempel på hur detta genussystem kan verka i praktiken, 

då Betty som kvinna i kontexten av serien förväntas främst ta hand om hemmet medan Don 

som man förväntas arbeta och sköta försörjningen, en tydlig uppdelning mellan normativt 

kvinnliga och manliga sysslor med andra ord. Att mannen har en överordnad position går även 

det att se i den här scenen, i och med att Dons yrkeskarriär verkar vara en självklar del av hans 

liv medan Betty måste mer eller mindre övertyga Don för att ens börja jobba igen. Det är alltså 

ett genussystem som gynnar män strukturellt och specifikt Don Draper i detta fall, som har fått 

alla fördelar till att uppnå framgång i sin yrkeskarriär och därigenom som familjeförsörjare.  

Denna scen kan också relateras till en poäng som Connell och Messerschmidt gör angående 

effekten av hegemonisk maskulinitet. De skriver att 

[…] hegemonic masculinities can be constructed that do not correspond closely to the lives of any 

actual men. Yet these models do, in various ways, express widespread ideals, fantasies, and desires. 

They provide models of relations with women and solutions to problems of gender relations. 

Furthermore, they articulate loosely with the practical constitution of masculinities as ways of living 

in everyday local circumstances. To the extent they do this, they contribute to hegemony in the 

society-wide gender order as a whole. (Connell & Messerschmidt 2005, s.838) 

Även om den hegemoniska maskuliniteten i vissa fall kan vara ett ideal som ingen riktig man 

besitter så kan den alltså ändå agera som en sorts riktlinje för män. I den här scenen med Betty 

så är det märkbart att Don agerar enligt en sorts riktlinje som upprätthåller hans hegemoni som 

man och i samband med det även bevarar hans hegemoni som familjens självständiga (och 
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manliga) familjeförsörjare. Han trycker på att hennes främsta jobb är att vara mamma, och 

lovordar också hennes matlagning. Han gör inte något större försök under den här scenen att 

uppmuntra Betty till att fortsätta jobba eller att hjälpa henne med det, och på så sätt så leder 

konversationen till en lösning som är mest gynnsam för honom. Detta genom att han tar hjälp 

av det hegemoniska maskulina idealet som i detta fall är den framgångsrika affärsmannen med 

lycklig hemmafru som tar hand om barnen. I nästa del av det här analyskapitlet så tittar jag lite 

närmare på makten som Dons familjeförsörjarroll ger honom över deras hem.  

Husets patriark 

Den här delen av analysen kommer främst fokusera på hur Dons karriär och roll som manlig 

familjeförsörjare porträtteras och ger honom en sorts överordnad makt över familjehemmet. Jag 

kommer undersöka en scen ur avsnitt elva, ”Indian Summer” från Mad Mens första säsong. 

Avsnittet sändes först den 4:e oktober 2007, av AMC. Scenen ifråga kommer som sagt främst 

vara ett exempel på den överordnande ställningen som Dons familjeförsörjaroll (i samband med 

hans maskulinitet) ger honom i deras hem, och framförallt över hans fru Betty. 

Först och främst så bör det ges kontext till händelserna i avsnittet som bygger upp till scenen 

som är i fokus här. Den kontexten är att Betty Draper är hemma ensam mitt på dagen, medan 

Don är på jobbet. Just den här dagen är det väldigt varmt och plötsligt så knackar en försäljare 

för luftkonditioneringar på dörren. Betty vill först inte släppa in honom men ger med sig och 

låter försäljaren komma in i huset och se sig omkring i huset för platser där luftkonditionering 

kan installeras. Betty ångrar sig mitt i och ber honom att gå.  

Scenen som är i fokus för denna analys utspelar sig senare i avsnittet, när Betty och Don precis 

har lagt sig i sängen och ska sova. Rummet är släckt, det enda ljuset i rummet kommer genom 

fönstret. Betty kommentarer att Don jobbar för mycket, vilket han inte säger emot. Därefter så 

återupprepar hon någonting om försäljaren sa till henne när han kom, om luften i huset, Don 

blir då förvirrad och då säger Betty att försäljaren som var hemma hos dem sa det. Don blir 

rasande och skäller ut Betty för att ha släppt in en främling i huset, och menar att någonting 

farligt kunde ha hänt. Betty blir irriterad på detta och säger att det inte var så allvarligt, det hela 

slutar med att både är på dåligt humör och vänder sig rygg mot rygg på sängen för att sova. 

I denna scen så blir det alltså väldigt tydligt vem av Betty och Don som har den ultimata 

auktoriteten i hemmet. Det insiniueras att Betty är medveten om att hon har gjort något som 

Don inte kommer tycka om men ändå så berättar hon om det till honom, möjligen för att testa 

Dons gränser. Den här dynamiken visar också prov på hur en patriarkal ordning även kan iakttas 
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på en mikronivå, och inte bara strukturellt. I och med Dons roll som familjeförsörjare så verkar 

han betrakta huset som hans egendom, inte Bettys, och därför anser han sig i denna scen ha 

rätten att bli arg på Betty för att hon släpper in främlingar i huset. Det ekonomiska kapitalet 

som Don får genom sin yrkeskarriär i serien ger honom alltså en social makt inte bara generellt 

utan också specifikt i hemmet, då han får positionen som sin familjs främsta (och enda) 

familjeförsörjare. Bristen på eget ekonomiskt kapital för Betty gör att hon i sin tur får en 

underordnad roll i hemmet gentemot sin man, både ekonomiskt och socialt. 

Bettys underordning i hemmet skulle dock inte upphävas automatiskt om hon nu hade fått ett 

jobb i serien som hade gett henne en ekonomisk ställning som är åtminstone jämbördig med 

hennes man. Karen D. Pyke skriver exempelvis följande om hur rollen som familjeförsörjare 

ofta är sammanflätat med hur män konstruerar sina maskuliniteter inom en familj med fru och 

barn:  

[…] because providing is an important way that men accomplish their gender within families such 

as the doing of the housework for women (Berk 1985), it does not have the same meaning and 

accompanying entitlements when performed by women, even when they contribute substantially to 

the family income. (Pyke 1996, s.533)  

Pyke menar här att det inte endast är att vara ekonomiskt oberoende som gör att män får hög 

status socialt och specifikt inom sin familj, istället är det som en sorts symbios där 

familjeförsörjning och manlighet samverkar och upprätthåller varandra. Rättare sagt så kan nog 

rollen som familjeförsörjare ses som en komponent i konstruktionen av maskuliniteter, och 

därför betraktas den traditionellt som främst mannens roll i familjen. Betty skulle alltså ha svårt 

att uppnå samma sociala status som Don även om hon skaffade ett yrke, då det är andra roller 

inom en traditionell kärnfamilj som en hustru förväntas uppfylla. 

Att Don visas vara arg på Betty för att hon har släppt in en främling i huset visar alltså inte bara 

på den makten han får av att han kontrollerar husets ekonomi. De visar också på de sociala 

förväntningarna som finns kring hur Don som man med fru och barn ska agera och vissa sin 

auktoritet. På så vis så kan han sägas sträva mot en hegemonisk maskulinitet som idealiserar 

mannen som hemmets främsta auktoritet. Genom Pykes ovanstående citat så kan den 

auktoriteten förstås på så sätt att den inte bara ges till Don på grund av att han har ett välbetalt 

jobb, snarare så blir det här välbetalda jobbet en sorts försäkring för Don om att hans position 

som sin familjs överhuvud aldrig är hotad av någon annan. Inom den familjekontexten så skulle 

han troligtvis inneha den auktoritära position oavsett, det hans yrke gör är som sagt att den ger 
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lite av en självklarhet till den rollen, det blir mindre troligt att hans position inom familjen då 

utmanas eller ifrågasätts.  

Eftersom hegemonisk maskulinitet som koncept har sin grund i mäns överordning gentemot 

kvinnor (Connell & Messerschmidt 2005, s.840) kan Dons nedlåtande inställning mot sin fru i 

denna scen ses som en del av den konstanta processen där han vill leva upp till det maskulina 

idealet som den framgångsrike karriärsmannen som samtidigt har kontroll över sitt hem. En 

inställning som är möjlig att inta i kraft av hans position som man gentemot sin fru, vilket då 

förstärks genom hans ekonomiska kapital och Bettys brist på detsamma. I sista delen av den här 

analysen av Don Draper som manlig familjeförsörjare så kommer jag att undersöka effekten 

som porträtteringen av Don och hans maskulinitet har på hans relation till sina barn. 

Den distanserade pappan  

I den här delen kommer Dons inställning mot sina barn och specifikt deras son, Bobby, att vara 

i fokus och hur den porträtteringen relaterar till hans position som familjeförsörjare. Jag 

kommer att främst undersöka en scen ur avsnittet ”Three Sundays”, vilket är andra avsnittet i 

säsong två av Mad Men och sändes först den 17:e augusti 2008 på AMC. Först så bör dock 

sammanhanget kring scenen tydliggöras. 

Kontexten för denna scen är att Don och Bettys son Bobby (som är fem år gammal vid den här 

punkten i serien) är ett stökigt barn. Betty anser att Don inte är tillräckligt sträng som pappa och 

att han bör vara hårdare i hur han disciplinerar Bobby, hon menar att Don borde aga honom. 

Detta ämne återkommer flera gånger i det här avsnittet och även i tidigare avsnitt, tills det når 

en bristningspunkt i scenen som kommer att analyseras.  

Denna scen inleds med att Don just kommit hem från jobbet och sedan sätter sig ner för att äta 

middag med familjen. Sonen Bobby sitter och håller på med en leksak vid middagsbordet vilket 

Betty säger åt honom att sluta med. Bobby fortsätter ändå vilket leder till att han stöter i ett glas 

med leksaken och spiller ut dess innehåll. När detta händer så säger Betty (som hon gjort flera 

gånger tidigare) åt Don att göra något åt saken, den här gången reagerar Don aggressivt på detta, 

tar leksaken ifrån Bobby och kastar den i väggen så att den går sönder i flera bitar. Don frågar 

då om han har gjort det Betty ville och därefter går båda uppför trappan och har ett argument. 

Betty menar att Don inte tar ansvar för vad som händer i deras hem, Don kontrar med att han 

har betalat för allting i huset och även gjort så att Betty kan rida häst på fritiden. Det hela slutar 

med att Don påpekar att han haft en dålig dag på jobbet, sedan knuffar de varandra och Betty 

går iväg medan Don sätter sig själv i deras sovrum. 
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Vad som framgår i denna scen och allt som leder upp till den är att Don är motvillig till att vara 

så hård mot deras son som Betty tycker att han borde vara. Hon vill att Don ska sätta ner foten 

och vara mer auktoritär mot barnen men Don verkar se den typen av handling gentemot sin son 

som överdrivet och onödigt. Möjligen kan det vara så i detta fall att Dons klasstillhörighet och 

den maskulinitet som han uppvisar på grund av den är en bidragande faktor till hans motvilja 

när det kommer till att utöva att en mer dominant eller överdriven maskulinitet gentemot sina 

barn.  

Som det redan tagits upp så är det oftast inte nödvändigt för en medel/överklassman att uppvisa 

en sådan maskulinitet på grund av dennes ekonomiska status, men i detta fall så verkar Betty 

se det som ett sorts misslyckande eller svaghet från Dons sida när han inte vill aga deras son. 

Karen D. Pyke menar i sin studie att det i vissa fall kan komma en motreaktion från hustrun när 

deras man är mer ”jämställd” och inte prioriterar sin karriär över familjen och att hjälpa till 

hemma. Detta kan alltså enligt Pyke ibland föda besvikelse hos medelklassfruar, en besvikelse 

över att deras män inte uppfyller idealet av den framgångsrika och utmärkta familjeförsörjaren 

(Pyke 1996, s.544). Detta är dock inte anledningen till Bettys besvikelse på Don här, då det är 

tydligt att Don alltid prioriterar sin karriär först. Istället så verkar hon frustrerad över att Don 

inte uppvisar en mer dominant och våldsam maskulinitet, en sådan som han på grund av sin 

sociala och ekonomiska status är mindre benägen att ta till, i alla fall på en explicit nivå. 

Återigen så blir det tydligt här hur karaktärens klasstillhörighet influerar dennes inställning till 

familjeförsörjarrollen. Don framställs som en man som anser att han gör sitt och uppfyller sin 

roll i familjen genom att ha en framgångsrik yrkeskarriär som tillåter honom att betala av 

räkningarna och även andra nödvändigheter och lyxigheter för sin familj, uppfostrandet av 

barnen ser han främst som sin frus uppgift. Att Betty blir frustrerad när Don inte vill aga barnen 

men inte över att han till exempel inte hjälper till mer i hemarbetet kan dock till viss del indikera 

att Betty är relativt komfortabel med Dons roll som distanserad (framgångsrik) 

familjeförsörjare, precis som Pyke skriver att det kan vara hos vissa medelklassfruar som blir 

besvikna när deras män inte prioriterar deras egna karriärer. Det är kanske inte heller så konstigt 

att Betty är tillfreds med eller i alla fall verkar acceptera att Don prioriterar sin karriär med 

tanke på det som Nicky Falkof påpekar i sin artikel om maskulinitet i Mad Men, att Don 

uppfyller den åtråvärda amerikanska arketypen av ”the self-made man”, en man som inte bara 

har nått framgång utan också gjort det av egen kraft och förmåga (Falkof 2012, s.35).   

En annan anledning till att Betty verkar kräva att Don sköter disciplineringen av barnen kan 

vara hans ställning som framgångsrik familjeförsörjare och affärsman. Berith Brandth och Elin 



 
17 

Kvande menar att någon typ av koppling till hegemonisk maskulinitet, i detta fall alltså en 

framgångsrik yrkeskarriär, krävs för att en man ska kunna betraktas av sig själv (och av andra) 

som en lyckad fader. En man med en framgångsrik karriär och jobbsäkerhet kan då hantera 

uppfostrandet av barn på ett sådant sätt att det förstärker hans maskulinitet snarare än att det 

hotar det (Brandth & Kvande 1998, s.309). Även om Mad Men utspelar sig i en tidsperiod med 

mer traditionella och normativa könsroller så kan det ändå tolkas som så att Betty kräver att 

Don är mer aktiv i disciplineringen av barnen eftersom hon förväntar sig att framgången i hans 

i yrkesliv och som familjeförsörjare ska replikeras i hans uppfostran av barnen.  

Att Betty däremot vill att Don ska vara mer auktoritär på ett fysiskt sätt mot deras son hamnar 

dock i konflikt med den här maskuliniteten som vanligtvis är en del av hans karaktärisering. 

Don försöker vanligtvis leva upp till ett hegemoniskt maskulint ideal om den framgångsrika, 

sofistikerade affärsmannen, men Betty vill samtidigt att Don utövar en mer explicit våldsam 

maskulinitet mot sina barn, någonting som går emot det maskulina idealet som han konstant 

försöker leva upp till. Betty kan på så sätt sägas vilja sudda ut gränsen mellan den hegemoniska 

maskuliniteten som Don försöker leva upp till och en mer medlöpande, lägre värderat 

maskulinitet. Att olika maskuliniteter och maskulinitetsideal överlappar på detta vis är dock 

möjligt när en viss (hegemonisk) maskulinitet är så utspritt att alla måste förhålla sig till den på 

ett eller annat sätt (Connell & Messerschmidt 2005, s.839). Don håller sig till sist ifrån att slå 

sin son och uppehåller på så vis sin hegemoniska maskulina roll som framgångsrik affärsman 

samt civiliserad familjeförsörjare och överhuvud. Slutligen kan det sägas att denna del av 

analysen har tydligt visat hur Don Drapers priviligierade ekonomiska ställning haft en stor 

effekt på hur han agerar som manlig familjeförsörjare, och i förlängningen hur han agerar som 

far. I nästa analyskapitel analyserar jag en annan, mindre priviligierad familjeförsörjare, 

Breaking Bads manliga huvudkaraktär Walter White. 

3.Walter White – Den manliga familjeförsörjaren i kris 
Stolthet och sjukdom 

I analysen av Walter White, huvudkaraktären i Breaking Bad, så kommer jag först titta på den 

roll som stolthet spelar i konstruktionen av karaktärens maskulinitet och familjeförsörjaroll. 

Detta görs genom att två scener ur femte avsnittet av den första säsongen analyseras. Scenerna 

som behandlas här kretsar båda kring Walter motvilja till att acceptera ett jobberbjudande som 

han upplever som förnedrande av en gammal bekant. 
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Avsnittet ifråga heter ”Gray Matter”, den är avsnitt fem i säsong ett och sändes först den 24:e 

februari 2008 på AMC, och vid den här punkten i serien så vet även hans familj om att han har 

cancer. Att Walter börjat tillverka droger håller han dock hemligt, även om han i inledning av 

det här avsnittet har bestämt att inte fortsätta med det. Kontexten kring scenerna som kommer 

undersökas närmare i detta avsnitt är att Walter och hans fru Skyler White går på en 

födelsedagsfest för Walters fördetta affärspartner Elliott Schwartz. Walter och Elliott grundade 

forskningsföretaget Gray Matter Technologies tillsammans när de var unga, ett företag som 

Walter av tämligen oklara anledningar lämnade och sålde sin andel av den till Elliott. Walter 

sålde sin andel för 5000 dollar, men när de nu ska ses på hans födelsedag så är företaget värderat 

väldigt högt och Elliott samt hans fru Gretchen är väldigt rika.  

Den första scenen som ska analyseras utspelar sig när Walter och Elliott pratar under 

födelsedagsfesten. De sitter bredvid varandra på en soffa och dricker champagne, i vad som 

verkar vara en utemiljö, en stor trädgård. Runtomkring så hänger det ballonger, det spelas musik 

och en mängd människor i bakgrunden konverserar med varandra. Efter att ha först pratat om 

gamla minnen så skiftar konversationen och Elliott frågar Walter om han vill komma och jobba 

med honom igen. Till en början så verkar Walter vara frestad, men när Elliott påpekar att Walter 

skulle få utmärkt sjukvårdsförsäkring om han jobbade för honom så blir Walter snabbt på sämre 

humör.  

Vad som blir tydligt i den första av dessa två scener är att Walter till en början porträtteras som 

positivt inställd till Elliotts jobberbjudande, men ändrar sig snabbt när han inser att det troligtvis 

har att göra med hans hälsotillstånd. Min läsning av scenen är att det porträtteras som att det 

viktigaste för Walter inte är att försörja sin familj och betala för sin cancerbehandling på vilket 

sätt som helst, det viktigaste är att han får göra det själv, utan någon hjälp eller ”välgörenhet” 

från någon annan. Det är också uppenbart i den första scenen att Walter är smickrad av 

erbjudandet så länge Elliott lovordar honom och säger saker som ”You’re brilliant, you’ve got 

a ton of experience” (Lin 2008, ”Gray Matter”). 

Som ovannämnt så skiftar Walters attityd till en mer negativ sådan efter att Elliott nämner 

sjukvårdsförsäkringen som Walter skulle ha på jobbet. Detta kan sägas avslöja en sorts 

narcissism hos Walter, som då verkar vara kopplad till hur han ser sig själv inte bara som man 

utan som familjeförsörjare. Det verkar vara en viktig del i karaktäriseringen av Walters 

maskulinitet att ingen ger honom en hjälpande hand rent ekonomiskt, som Elliott försöker göra 

i denna scen, utan att han av sin egen förmåga, och av sin egen briljans, ska kunna säkra 
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ekonomin både för sig själv och för sin fru och barn. För Walter så verkar det vara viktigast hur 

han uppnår detta (utan hjälp), inte att han uppnår det hursomhelst. 

Karen D. Pyke skriver i sin studie om maskuliniteter och klass att arbetarklassmän kompenserar 

för sin lägre ekonomiska status gentemot medel- och överklassmän genom att hävda sin 

maskulinitet på andra, mer bryska sätt. Pyke menar att  

lower-class husbands are more likely to produce hypermasculinity by relying on blatant, brutal, and 

relentless power strategies in their marriages […] In so doing, they compensate for their demeaned 

status […] and simulate the uncontested privileges pf higher-class men (Pyke 1996, s.544–545)  

I just den här scenen med Elliott så kan det kanske inte påstås att Walter producerar en 

hypermaskulinitet. Dock så är han synligt upprörd över att Elliott, en man med högre ekonomisk 

status, vill hjälpa honom. Inte bara det, han blir också upprörd när han inser att det är hans fru 

som har berättat för Elliott om hans cancer, då han kastar en arg blick på henne medan han sitter 

där med Elliott. Walter är alltså i ett tydligt ekonomiskt underläge här gentemot Elliott och 

måste kompensera för det på andra sätt, i detta fall genom att direkt lämna festen med sin fru. 

Walter agerar på så vis tämligen bryskt, vilket kan förstås som ett sätt för honom att kompensera 

för sin lägre ekonomiska status gentemot Elliott och återupprätta sitt sårade maskulina ego samt 

sin position som främste familjeförsörjare på ett mer explicit bryskt och handlingskraftigt sätt. 

Den andra scenen som analyseras sker direkt efter den första, här så går Walter och Skyler ifrån 

festen och väntar på att deras bil ska hämtas så att de ska kunna åka hem. Under tiden de väntar 

så är Walter tydligt upprörd och frågar Skyler vad hon har sagt till Elliott, hon berättar att han 

frågade om allt var bra och att hon då sa att Walter hade fått cancer. Walter blir ännu mer 

upprörd och berättar med avsky om att Elliott hade försökte erbjuda ”välgörenhet” med 

jobberbjudandet och erbjudandet om att få betala för Walters behandling. Därefter så kommer 

bilen och både Walter och Skyler sätter sig argsint i den och kör iväg utan att prata med 

varandra. I denna scen så säger Walter att Elliotts erbjudande är ”face-saving bullshit that 

allowed me to generously accept his charity” (Lin 2008, ”Gray Matter”) och beskyller Skyler 

för att ha legat bakom det hela, vilket hon förnekar. Eftersom allt detta utspelar sig inom en 

amerikansk kontext så framkallar Walters reaktion och ilska mot sin fru i den här scenen 

konnotationer till en större, övergripande idé eller myt om man så vill om maskulinitet och 

mannens roll som familjeförsörjare inom amerikansk kultur. 

Detta skulle kunna ses på så vis att Walter är splittrad i att han måste mäta sig mot och försöka 

leva upp till en hegemonisk maskulinitet som skiftar beroende på sammanhang. Dels blir Elliott 
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här ett förkroppsligande av den framgångsrika och geniala (maskulina) forskaridealet för 

Walter, ett ideal som i dessa två scener verkar påminna Walter om att han själv inte lyckats nå 

upp till den då han ”bara” jobbar på biltvätt och är grundskolelärare i kemi och inte 

framgångsrik forskare. Samtidigt så måste han också förhålla sig till en mer övergripande 

hegemonisk maskulinitet, den som handlar om vad det innebär att vara en manlig 

familjeförsörjare inom en amerikansk kultur. Här försöker Walter leva upp till en ”american 

dream” ideal som familjeförsörjare, alltså vill han hävda sig som en ”self-made man”, en man 

som helt på egen hand arbetar sig upp och klarar av att försörja sin familj. Att acceptera Elliotts 

jobberbjudande skulle då innebära att Walter misslyckas med sitt försök till att leva upp till 

denna hegemoniska maskulinitet, och troligtvis så blir det en större förnedring i Walters ögon 

när erbjudandet också kommer från mannen vars ställning han anser borde varit hans. Att 

Walter ser hans fru Skyler som den främsta organisatören bakom det hela gör det knappast 

bättre, då hon på så sätt verkar ha hotat hans ställning som autonom, manlig familjeförsörjare.  

Möjligtvis så skulle Walters val att börja tillverka och sälja droger kunna ses som ett försök till 

att överbrygga den här splittringen i det hegemoniska maskulinitetsidealet som han försöker 

leva upp till. Genom att tillverka drogerna själv så försöker han erövra forskargeni-idealet, och 

samtidigt kan han försörja sin familj genom pengarna som han tjänar på att sälja drogerna. R.W. 

Connell och James W. Messerschmidt menar att hegemonisk maskulinitet inte är statisk, att det 

inte är en enda fixerad typ av maskulinitet som är hegemonisk, och att den inte nödvändigtvis 

alltid är våldsam eller negativ (Connell & Messerschmidt 2005, s.854).  

I Walters fall så kan det sägas att han försöker leva upp till maskulinitetsidealen som han har 

omkring sig på ett skadligt, negativt sätt, genom att ge sig in i drogmarknaden för att göra det. 

Detta påpekar också Michael Mario Albrecht i sin studie om maskulinitet i tv-serier, där han 

menar att Walter i början av Breaking Bad ”has reached a […] low in terms of his professional 

and familial lives, and the arc of the show has him reclaiming traditional masculine power and 

privilege in a violent, terrifying way (Albrecht 2015, s.81). På grund av sin utsatta situation så 

känner sig Walter alltså tvingad till att försöka uppnå maskulinitetsidealen omkring sig på ett 

skadligt sätt.  

För att dock återkoppla till det maskulina forskargeni-idealet så är det inte så konstigt att Walter 

vill leva upp till den. Detta för att vetenskap, och särskilt då naturvetenskap gör anspråk på en 

objektiv förhållning till kunskap när det egentligen är androcentriskt präglad. Kulturellt sätt så 

är naturvetenskapen alltså maskulint, vilket innebär en miljö där ett androcentriskt perspektiv 

är lika med ett ”objektivt” perspektiv samt en tävlingsinriktad inställning till forskning, bland 
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annat (Connell 2008, s.33). Därav går det att förstå varför Walter upplever det idealet som 

lockande, inte bara skulle det betyda att han får bevisa sin överlägsenhet som kemist (han är 

övertygad om att drogerna han tillverkar är det bästa som finns), det gör också som sagt att han 

kan lyckas med att försörja sin familj. 

Precis som Connell och Messerschmidt påpekar dock så betyder detta inte att den hegemoniska 

maskuliniteten som Walter försöker leva upp till i sig är skadlig, maskulina ideal kring att vara 

forskargeni och självständig familjeförsörjare behöver inte vara uteslutande negativa. Däremot 

så verkar pressen på Walter att leva upp till dessa ideal vara så stor att han känner sig tvungen 

att uppnå dem på ett eller annat sätt, även om det betyder att han måste börja tillverka och sälja 

droger. Däri ligger också kruxet för Walter, om huruvida han gör detta främst för att vara den 

självständiga, manliga familjeförsörjaren eller om han gör det främst för att vara det manliga 

forskargeniet. I nästa del av detta analyskapitel så undersöker jag Walters ovilja till att dela 

familjeförsörjarrollen med andra. 

En man som inte vill bli räddad 

I denna del av analysen kommer jag att undersöka två scener från Breaking Bad. Båda hämtas 

från ”Phoenix”, vilket är avsnitt tolv i säsong två av serien, och den sändes först den 24:e maj 

2009, av AMC. I dessa två scener så kommer jag titta lite närmare på Walters ovilja till att låta 

andra hjälpa med betalningen för sin cancerbehandling och även försörjningen av familjen, 

alltså varför han är så beslutsam när det kommer till att vara sin familjs främsta försörjare. 

Den första av dessa två scener äger rum relativt tidigt i avsnittet. Walter och familjen sitter ute 

vid deras pool på kvällen för att äta middag med sin svärsysters familj. Efter att Walter och 

hans svärsysters man, Hank, har en konversation om att barnsäkra huset på grund av Walter 

och hans fru Skylers nyfödda barn så föreslår först Hank att han och hans fru är villiga att täcka 

kostnaderna för barnsäkringen, men både Walter och Skyler tackar nej till detta. Skyler nämner 

då att hon tänker börja jobba snart igen, Walter blir förvånad och då menar Skyler att pengarna 

kan behövas eftersom Walter snart ska opereras för sin cancer. Walter svarar att det bästa för 

barnet vore om Skyler var med henne dem första åren, och att de kommer klara sig ekonomiskt 

ändå. I slutet av scenen så nämner Walter och Skylers son Walter Jr. att hans mamma till och 

med vill att han ska börja jobba, Skyler lägger då till att alla måste hjälpas åt med ekonomin. 

Walter ser för ett ögonblick upprörd ut åt detta innan han fortsätter äta. 

I denna scen är det tydligt att Walter porträtteras som upprörd och missnöjd över att hans familj 

och släktingar vill hjälpa till med försörjningen av honom och familjen. Vid den här punkten i 
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serien så har Walter också uppnått framgång genom sin tillverkning av droger och tjänat stora 

summor pengar på det hela. Därför anser han sig ha förmågan att ensamt och självständigt säkra 

sin familjs ekonomi. Att andra människor, inklusive övriga medlemmar i hans familj, verkar se 

honom som en person i behov av hjälp rent ekonomiskt är någonting som Walter ser som 

förödmjukande, det är viktigt för honom som man att själv försörja sin familj. Walter 

karaktäriseras som för stolt för att ta emot hjälp, vilket också har synts i till exempel scenerna 

som analyserades i första delen av detta analyskapitel, när Walter avvisar ett jobberbjudande.  

Det blir också tydligt i denna scen hur Walter ser det som självklart att han ska vara försörjaren 

och att hans fru ska vara hemma med barnet. För att uttrycka det med andra ord så blir det alltså 

uppenbart att sättet som Walter vill uppnå en hegemonisk maskulinitet på (och då vara en 

självständig, framgångsrik familjeförsörjare) hänger på att hans fru Skyler intar en passiv roll 

när det kommer till att försörja familjen. Detta är relevant att uppmärksamma då genus är 

relationell, med andra ord så konstrueras maskulinitet i relation och kontrast till femininitet, 

vilket då betyder att kvinnor spelar en stor roll i hur män konstruerar sina maskuliniteter 

(Connell & Messerschmidt 2005, s.848). I den här scenen så visar porträtteringen av Walter att 

han försöker konstruera sig själv i förhållande till det hegemoniskt maskulina 

familjeförsörjaridealet genom att förpassa sin fru till rollen som barnuppfostrande hemmafru. 

Om hans fru istället skulle börja jobba, vilket hon i denna scen säger att hon kommer göra, så 

skulle Walters roll som familjeförsörjare bli hotad. Därför behöver Walter konstruera sin 

maskulinitet mot en icke-familjeförsörjande femininet om man så vill för att han ska kunna 

sträva mot det maskulina familjeförsörjaridealet. 

Vad som också framgår i denna scen är att hegemoniskt maskulina ideal konstrueras genom en 

samverkan av olika maktdimensioner. Ur endast ett kapitalistiskt perspektiv så har Walter 

uppnått en hegemonisk position, då drogtillverkningen har gjort honom till en miljonär. Att han 

fått ihop pengarna just genom att tillverka droger gör dock att det blir ytterst svårt för honom i 

dem flesta sociala situationer att ses som en legitim och framgångsrik familjeförsörjare, då 

pengarna har tjänats ihop på ett olagligt vis. Därför kan Walter inte säga rakt ut till sin fru i 

denna scen att han har tjänat ihop tillräckligt med pengar för att säkra familjens ekonomi, trots 

att han verkar uppleva det som att Skyler inkräktar på vad han verkar anse är hans rättmätiga 

position när hon säger att hon ska börja jobba igen.  

Även om genus och den binära uppdelningen mellan maskulinitet och femininitet alltså spelar 

den centrala rollen i konstruktionen av olika sorters (hegemoniska) maskuliniteter så går det att 

se här att även andra aspekter påverkar (Christensen & Jensen 2014, s.71). I detta fall så är det 
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Walters kriminella handlingar som har en stor effekt på den maskulinitet som konstrueras 

genom han framställning, då det gör att han rent monetärt uppnår en sorts hegemonisk 

överklassposition, men i ett socialt sammanhang så är han samt hans maskulinitet fortfarande 

underordnad männen som är framgångsrika och försörjer sina familjer på legitima sätt som 

erkänns av samhället. För att använda ett par av Pierre Bourdieus klassbegrepp så kan det 

förklaras på så vis att Walter har ett stort ekonomiskt kapital, men eftersom det kapitalet är 

drogpengar i detta fall så kan det inte omvandlas till ett symboliskt kapital, vilket innebär att 

hans ekonomiska kapital inte tillsätts något större värde eller legitimitet av omgivningen 

(Skeggs 2000, s.20–21). I alla fall inte i omgivningen utanför droghandeln, då bland andra hans 

familj inte skulle acceptera sådana pengar. I förlängningen så gör detta också att han inte kan 

uppnå ett hegemoniskt, maskulint ideal som legitimeras av det omgivande samhället. 

I den andra scenen som analyseras ur avsnittet ”Phoenix” så är Walter på kontoret hos en 

advokat som hjälper honom att sköta sin drogverksamhet, Saul Goodman. Anledningen till att 

Walter träffar honom här är att tidigare i samma avsnitt så har Walters son, Walter Jr., gjort en 

webbsida där människor kan donera pengar för hans pappas cancerbehandling. Detta ökade 

Walters frustration ännu mer över att han inte kan använda sina drogpengar och därför går han 

till sin advokat för att lösa problemet.  

Scenen inleds med att Walter frenetiskt går fram och tillbaka i Sauls kontor och klagar ursinnigt 

över att han inte kan använda alla drogpengar han tjänat ihop, samt att han inte står ut med 

tanken att hans familj tror att han är utfattig. Efter att ha lyssnat på detta så börjar Saul ge förslag 

om vad Walter kan göra för att kunna använda pengarna. Han frågar om Walter är villig att 

berätta för sin familj om pengarna, men Walter avvisar detta. Saul föreslår att Walter kan ljuga 

och säga att han har hittat pengarna, eller att han ärvt dem, men Walter avvisar alla förslag och 

understryker att det är han som har tjänat ihop pengarna och ingen annan. Walter berättar sedan 

om webbsidan som hans son har startat för att samla in pengar, vilket Walter på ett nästan äcklat 

vis benämner som ”cyber-begging” (Shiban 2009, ”Phoenix”). När Saul själv går in på 

webbsidan så får han en idé, att Walters pengar kan överföras till sonens donationssida genom 

en mängd anonyma donationer och få det att verka som att människor över hela landet har 

donerat pengar för Walters cancerbehandling. Scenen slutar med att Walter står och tittar på 

Saul, tillsynes nöjd med det här förslaget. 

Porträtteringen av Walter i denna scen visar återigen hur viktigt det är för honom att ha 

positionen som familjens främsta familjeförsörjare. Det viktigaste för Walter är inte pengarna i 

sig utan att det är han själv som har tjänat ihop pengarna, och att han alltså erkänns som 
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framgångsrik både på det han gör och som familjeförsörjare. Att han känner sig så ilsken över 

att hans son startar en webbsida för donationer som ska gå till Walters cancerbehandling visar 

också hur centralt Walters förmåga och behov till att vara familjens främsta försörjare är i 

konstruktionen av hans maskulinitet. Att då inte få sin position som familjeförsörjare erkänd 

utgör i detta fall även ett slag mot Walters maskulina ego. 

Det som utspelar sig i den här scenen kan då också beskrivas som ett exempel på hur Walter 

som karaktär ständigt är i kamp mot (och i förhandling med) en ny form av maskulinitet, 

möjligen en ny form av hegemonisk maskulinitet. Connell och Messerschmidt skriver följande 

om förändringspotentialen i maskulina ideal:  

Hegemonic masculinities […] came into existence in specific circumstances and were open to 

historical change […] there could be a struggle for hegemony, and older forms of masculinity might 

be displaced by new ones. This was the element of optimism in an otherwise rather bleak theory. It 

was perhaps possible that a more humane, less oppressive, means of being a man might become 

hegemonic, as part of a process leading toward an abolition of gender hierarchies. (Connell & 

Messerschmidt 2005, s.832–833) 

Här menar Connell och Messerschmidt att en viktig del i konceptet hegemonisk maskulinitet är 

att den inte är statisk, att den kan förändras. Just den förändringen kan vara det som är roten för 

Walters frustration i scenen med sin advokat. För honom så är det viktigt att en man själv ska 

kunna försörja sin familj på ett framgångsrikt sätt. Han befinner sig dock i en realitet där hans 

styvsysters familj erbjuder att hjälpa till med ekonomin och där både hans fru och hans son 

lyfter fram möjligheten att själva skaffa jobb. Det här är alltså en realitet där det inte är lika 

självklart att mannen har rollen som familjens främsta försörjare, eller där det krävs i lika stor 

utsträckning av samhället att han har den rollen. 

Ändå så verkar Walter i denna scen streta emot den skiftningen i maskulinitetsnormer och ideal. 

Han fortsätter alltjämt sträva mot en form av hegemonisk maskulinitet som säger att rollen som 

familjeförsörjare inom en heterosexuell familj tillhör mannen. På så vis kan karaktären Walter 

White ses som en sorts förkroppsling av en manlighet i kris. Han representerar den 

medelåldersmannen (med familj) som på ett eller annat sätt har som mål att försörja sin familj 

men misslyckas, och som i Walters fall så är det ett misslyckande även om andra är villiga att 

hjälpa till ekonomiskt, då det bara skulle innebära att han själv har misslyckats med det som 

han ser som sitt främsta bidrag till familjen. Att då möta en realitet där det inte alls är lika 

självklart att det bidraget måste komma från ”mannen i huset” Gör att Walters (och män som 

honom) maskulinitet skakas i grunden, då den är så intimt kopplad till att han själv lyckas 
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försörja sin familj. I nästa (och sista) del av det här analyskapitlet så kommer jag att belysa en 

scen som illustrerar hur centralt familjeförsörjarollen är för Walter som karaktär. 

Att göra det män gör 

Till sist så kommer jag att lyfta fram en scen ur femte avsnittet av säsong tre i Breaking Bad, 

”Mas”, som sändes först den 24:e februari 2008 av AMC. Detta görs för att visa vad 

familjeförsörjarrollen betyder för Walter White och konstruktionen av hans maskulinitet. 

Kontexten till scenen ifråga är att Walter tillverkat droger åt drogbossen Gus Fring under en 

period, men nyligen slutat med detta. Scenen inleds med att Gus försöker övertyga Walter om 

att börja tillverka droger för honom igen, och gör detta genom att köra Walter till ett labb med 

toppmodern utrustning, vilket han menar att Walter kan använda för drogtillverkning. Walter 

blir imponerad över utrustningen, men tackar ändå nej till erbjudandet.  

En iakttagelse som kan göras utifrån detta är att utrustningen för drogtillverkning verkar vid 

den här punkten i serien vara avgörande för Walters strävan att uppnå den hegemoniska 

maskuliniteten han strävar efter. Detta är någonting som Gus drar nytta av när han visar detta 

labb för Walter, och frestar honom med bästa möjliga utrustning. Här kan det dras en parallell 

till ett resonemang som Judith Halberstam har om den fiktiva karaktären James Bond i Female 

Masculinity (1998), en vit, manlig heterosexuell spion som har tillgång till en massa 

högteknologiska prylar. Halberstam menar att Bond förlitar sig till stor del på prylar och 

teknologi för att konstruera samt upprätthålla en machoidentitet, och att hans maskulinitet 

utgörs på sätt och vis av högteknologiska proteser eftersom han inte har mycket att komma med 

utan sina prylar (Halberstam 1998, s.17). Någonting liknande kan sägas om Walter, då han 

måste ha en särskild typ av utrustning för att kunna tillverka droger och på så vis kunna uppnå 

en sorts hegemonisk maskulinitet och även lyckas som familjeförsörjare. Utan den utrustningen 

så blir han (i alla fall sina egna ögon) en misslyckad familjeförsörjare som inte har någon 

möjlighet att utnyttja sin självutnämnda genialitet inom kemiämnet.  

Efter att Gus har visat labbet så avslutas scenen med följande utbyte:  

Gus: What does a man do, Walter? A man provides for his family. 

Walter: This cost me my family. 

Gus: When you have children, you always have family. They will always be your priority, your 

responsibility. And a man, a man provides. And he does it even when he's not appreciated or 

respected or even loved. He simply bears up and he does it. Because he's a man. (Walley-Beckett 

2010, ”Mas”) 
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I ovanstående replikskifte så ger Gus egentligen uttryck för vad Walter som karaktär har försökt 

göra under seriens gång, att göra det som han anser att en man bör göra. Som denna analys av 

Walter White har visat så kretsar mycket av karaktärens maskulinitet kring hans förmåga att på 

egen hand försörja sin familj, att Gus då säger till Walter att ”a man provides” beror troligtvis 

främst på att han vet hur centralt den aspekten är till Walters identitet och att det är på så vis 

det bästa sättet att få Walter att tacka ja till hans erbjudande. Det som gör den aspekten så viktig 

för Walter är dock inte att familjens ekonomi säkras, det viktigaste är (som det har visats tidigare 

i analysen) att det är just han själv som sköter försörjningen och därigenom styrker sig själv 

som framgångsrik i sitt yrke och framförallt som man. Det kan påpekas att Gus förmodligen 

också vet vad han göra när han säger att en man ”simply bears up and he does it” i ovanstående 

replikerna. Han målar upp en bild av en skadlig maskulinitet som säger att känslor inte spelar 

roll, att en man ska bita ihop och göra sitt jobb. Det är en typ av maskulinitet som framträtt 

alltmer hos Walter i hans försök till att bli en framgångsrik försörjare genom att tillverka droger, 

vilket Gus alltså kunde använda för att manipulera Walter. I slutändan så visar det här 

replikskiftet inte att båda värnar om familjen, det visar bara att Gus är väl medveten om att 

Walters maskulina ego är byggd på att han lyckas som familjeförsörjare. 

4. Avslutande diskussion 

I denna studie så har jag analyserat huvudkaraktären från Mad Men, Don Draper, och 

huvudkaraktären från Breaking Bad, Walter White. Jag har undersökt hur dessa karaktärers 

maskuliniteter konstrueras och framställs i respektive tv-serie, i relation till deras roller som 

familjeförsörjare. Utifrån undersökningen som har genomförts på respektive karaktär så går det 

att se ett antal likheter och skillnader mellan karaktärernas maskuliniteter och hur de agerar som 

familjeförsörjare, vilket jag kommer gå in på i denna avslutande diskussion. 

Både Don Draper och Walter White är alltså heterosexuella, vita manliga fiktiva karaktärer med 

familj. Den främsta skillnaden som dock har framkommit i analysen av dessa karaktärer är 

effekten som deras respektive klasstillhörigheter har på deras maskuliniteter och ageranden som 

familjeförsörjare. Don har en högt uppsatt position på en reklamfirma i 1960-talets USA och är 

en framgångsrik försörjare för sin familj. Hans position som familjeförsörjare är självklar då 

han har en framgångsrik yrkeskarriär, samtidigt så är det mer eller mindre förväntat i kontexten 

av denna tidsperiod att hustrun är hemma och tar hand om barnen. 

Walter Whites position som familjeförsörjare utgör då en sorts kontrast till Dons ohotade 

ställning inom sin familj. Precis som Don så verkar Walter (även om karaktärerna är från olika 
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generationer) sträva efter att vara sin familjs främsta försörjare, till skillnad från Don så är dock 

Walters ställning i det avseendet inte alls så självklar, vilket på så vis orsakar en sorts kris i 

Walters maskulinitet. Han avvisar alla försök till ekonomisk hjälp som ”välgörenhet” och 

verkar ogilla tanken att någon annan inom hans familj ska börja jobba. Den centrala orsaken till 

den kontrasten mellan Don och Walter ligger alltså i deras klasstillhörighet.  

Walter är till en början kemilärare som också jobbar på en biltvätt, när han får cancer så gör 

behandlingskostnaderna att han inte längre kan säkra sin familjs ekonomi, och börjar därefter 

tillverka droger i ett desperat försök till att lyckas som familjeförsörjare, och i förlängningen 

som man. Walter misslyckas då med att till att leva upp till den hegemoniska maskuliniteten 

som är den framgångsrike karriäristen och familjeförsörjaren på ett legitimt sätt, och ger istället 

uttryck för en mer brysk och våldsam maskulinitet genom att ge sig in i droghandeln för att 

försöka leva upp till idealet på det sättet istället. Det problemet får aldrig Don, då hans position 

på reklamfirman säkrar hans ställning som framgångsrik affärsman och familjeförsörjare, vilket 

också gör att hans hegemoniska (maskulina) ställning är tämligen ohotad.  

En likhet mellan Don och Walter som karaktärer är däremot att bådas försök till att uppnå dessa 

maskulina ideal förpassar deras fruar till passiva och underordnade positioner. Don är motvillig 

när hans fru Betty vill börja jobba, och uppmuntrar senare henne att fortsätta som hemmafru 

när det inte går så bra med hennes jobb.  Detta gynnar Don då det tillåter honom att ha full 

fokus på sitt yrke istället för att lägga ner tid på familjen och hemmet, samtidigt som han får 

fortsatt vara ohotad i sin ekonomiska makt inom familjen. På liknande vis så försöker Walter 

att övertala sin fru att vara hemma med deras nyfödda barn medan han sköter försörjningen. 

Både Don och Walter har alltså ett behov av att begränsa sina fruar till hemmet för att kunna 

vara dem främsta försörjarna i sina respektive familjer. Ännu en likhet mellan dessa karaktärer 

är inställningen till faderskap, då båda verkar se det som sitt främsta bidrag i barnuppfostrandet 

att försörja dem ekonomiskt, medan resten av omhändertaget lämnas över till modern. Don 

ägnar det mesta av sin tid åt yrket medan Walter verkar nästan besatt av att kunna försörja sin 

familj samtidigt som han insisterar på att frun ska vara hemma med deras bebis.    

För att återkoppla till dessa karaktärers klasstillhörigheter så kan det sägas att deras 

maskuliniteter konstrueras till stor del på olika sätt på grund av den skillnaden i klass. Don kan 

som övre medelklassman hålla en mer sofistikerad och civiliserad stil där han i alla fall utåt sätt 

framhäver sig själv som mer progressiv i till exempel sin attityd mot kvinnor jämfört med män 

som är socialt och ekonomiskt underordnad honom. För Walter så blir det så att hans position 

som mer arbetarklass gör att han börjar ge uttryck för en explicit våldsam och skadlig 
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maskulinitet genom att ge sig in i droghandeln, för att kompensera för sin (låga) legitima 

ekonomiska status. Detta betyder dock inte att män inom högre samhällsklasser, som karaktären 

Don Draper, är mer upplysta än män inom lägre klasser, det betyder bara att sådana män är så 

pass ekonomiskt och socialt överordnade gentemot kvinnor samt andra män att de inte behöver 

ta till någon misogyn eller våldsam maskulinitet för att bibehålla sin överordning. 

Sedan så vill jag också beröra vad porträtteringen av dessa två fiktiva karaktärer representerar 

inom ett större kulturellt sammanhang. När det gäller framställningen av Don Draper i Mad 

Men så blir den karaktären en representation av maskulinitetsnormerna som finns inom en 

övremedel- och överklasskontext.  Framställningen av honom i serien förmedlar en sorts bild 

av en privilegierad och sofistikerad maskulinitet, en maskulinitet som utövas av män inom 

högre klasspositioner då det som sagt blir onödigt för dessa män att utöva en våldsam eller 

överdriven maskulinitet för att bibehålla sin samhälleliga överordning. Det är just en sådan 

ekonomiskt överordnad maskulinitet som framställningen av Don Draper representerar i serien. 

I och med att serien utspelar sig på 1960-talet så förmedlar porträtteringen av Don Draper till 

viss del också nostalgi kring en mer traditionell och normativ maskulinitet, en maskulinitet där 

mannens upp gift inom en familjekontext är att vara försörjare medan hustrun tar hand om 

barnen. 

Framställningen av karaktären Walter White i Breaking Bad förmedlar andra budskap i 

jämförelse med framställningen av Don Draper i Mad Men. Walter Whites porträttering i serien 

förmedlar en mer våldsam och dominant maskulinitet, och som det redan har nämnts så är detta 

en typ av maskulinitet som arbetarklassmän kan ibland utöva för att kompensera för sin 

underordnade ekonomiska status. På så vis så representerar framställningen av Walter White 

vilka skadliga effekter maskulinitetsnormer kan ha på samhället i samverkan med en försvagad 

ekonomisk position. Tidsperioden spelar också roll då serien utspelar sig i tidigt 2000-tal, en 

tid präglad av finansiell kris, inte minst i USA. Utifrån den kontexten så kan porträtteringen av 

Walter White möjligen representera den ekonomiska utsattheten som många amerikanska 

medelåldersmän (bland andra) led av då. framställningen av Walter Whites inträde in i 

droghandeln i Breaking Bad kan kanske också representera ett sorts svar på den här finansiella 

krisen. Helt enkelt vad som kan hända när människor, särskilt män, blir så pass utsatta av 

samhället omkring sig att de börjar utöva en destruktiv och våldsam maskulinitet. Eftersom 

framställningen också centrerar till hög grad kring karaktärens vilja till att försörja sin familj så 

kan porträtteringen också sägas representera vad som kan hända när maskulinitetsnormer hotas 

i ett samhälle, i detta fall alltså mannens roll som försörjare. 
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Till sist så kommer jag nu att belysa syftet och frågeställningarna för den här studien för att se 

vilka svar som denna analys har gett. Det övergripande syftet var att ta reda på hur 

konstruktionen av karaktärerna Don Draper och Walter Whites maskuliniteter spelar in i deras 

roller som familjeförsörjare, vilket också var vad en av frågeställningarna för studien handlade 

om. Svaret som undersökningen gav på detta är att deras roller som familjeförsörjare var 

centrala för båda karaktärers maskuliniteter, särskilt när det gäller Walter White. Det var så pass 

viktigt för Walter att på egen hand lyckas försörja sin familj att det drev honom till att bli 

kriminell och börja tillverka, att misslyckas med att försörja familjen hade vart lika med att 

misslyckas som man för Walter. Vikten av familjeförsörjarollen är inte riktigt lika explicit i hur 

Don porträtteras i Mad Men, trots detta så är det tydligt att det är en viktig del av den karaktärens 

maskulinitet då han exempelvis gör det tydligt till sin fru i scenen som analyserades under 

rubriken ”Den distanserade pappan” att han gör sitt för sin familj genom att försörja dem 

ekonomiskt. Dons bidrag som man och som far är alltså att vara en försörjare, på så vis är den 

rollen en integral del av hur han och hans maskulinitet karaktäriseras i serien. 

En annan frågeställning för den här studien handlade om vilka sorters maskuliniteter som 

konstruerades genom dessa två karaktärer och på vilka sätt. Denna fråga berörs på sätt och vis 

i stycket ovan men det som kan sägas är att i sättet som Don Draper porträtteras så verkar han 

uppfylla, eller i alla fall vara väldigt nära till att uppfylla den hegemoniska maskuliniteten som 

i denna kontext är den framgångsrika affärsmannen med en lycklig familj, på sätt och vis 

kapitalismen förkroppsligad med tanke på hans jobb inom en reklamfirma som ska 

marknadsföra diverse produkter. När det kommer till hur Walter White karaktäriseras i 

Breaking Bad så uppfyller han en mer medlöpande eller underordnad maskulinitet. Han gynnas 

delvis av samhällets hegemoniska maskulinitet i sin strävan efter att lyckas försörja sin familj, 

men samtidigt så bibehålls han underordning gentemot det hegemoniska idealet även när han 

tjänar mycket pengar, då det är drogpengar som inte ses som legitima av majoritetssamhället. 

I relation till respektive karaktärers maskuliniteter så tänker jag övergå till studiens enda 

kvarvarande frågeställning. Den frågan handlade om vilka maktdimensioner som blev mest 

synliga i relation till dessa karaktärers maskuliniteter, och det blev uppenbart att klass var den 

aspekten som syntes mest i konstruktionen av Don och Walters maskuliniteter. Som sagt så gav 

Don uttryck för en till ytan mer sofistikerad maskulinitet i och med sin mer priviligierade 

ekonomiska ställning, medan Walter blev alltmer våldsam och brysk i sin maskulinitet då hans 

utsatta ekonomiska ställning drev honom till att försörja sin familj och förverkliga sig själv som 

framgångsrik affärsman och forskare inom kriminella sfärer.  
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Det kan också konstateras att klasstillhörighet är en central del i varför karaktärerna Walter 

White och Don Draper framställs som de gör i sina respektive tv-serier. Don hade inte varit lika 

ohotad i sin överordnade position inom familjen om det inte varit för hans framgångsrika 

yrkeskarriär, och Walter hade troligtvis inte börjat tillverka droger om han hade varit lyckad 

som forskare inom kemi istället. Samtidigt så bör det inte glömmas att passiviseringen och 

underordningen av hustrun också är en avgörande komponent i både Don och Walters försök 

till att uppnå och upprätthålla sina roller som sina familjers främsta försörjare. Möjligtvis kan 

det vara så att det är en samverkan av manlig samhällsöverordning och klasstillhörighet som är 

avgörande för att mannen ska kunna uppnå rollen som familjens främsta och enda försörjare, 

så som det har visat sig vara för Walter White i Breaking Bad och Don Draper i Mad Men.  

Avslutningsvis bör en sak belysas om tidsperioderna som respektive tv-serie utspelar sig i. 

Nämligen att tidsperiodernas betydelse för framställningen av Walter White och Don Drapers 

maskuliniteter och roller som familjeförsörjare inte ges någon större plats i själva analysen. Den 

aspekten hade troligtvis gett undersökningen ytterligare en dimension, men det fick uteslutas 

då det blev nödvändigt att avgränsa analysen för att göra den hanterbar inom ramarna för en 

studie av den här storleken. Ett större fokus på ett sådant perspektiv skulle däremot utan tvekan 

kunna utgöra en passande utgångspunkt för att bygga vidare på och fördjupa analysen som har 

gjorts i denna studie. 
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