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Abstract 

This study is focused on representations of power and masculinities in the movie “Warrior” 

(2011). By using the notion of interdiscursivity, as discussed by Norman Fairclough, my goal is 

to analyze how the roles of the characters relate to existing discourses in today’s society. I am 

primarily interested in discourses revolving around MMA-fighters, masculinities and family 

relations.  

 

The movie to be analysed in this study is suited for interpreting new sorts of masculinities 

through the sport of  MMA, which itself is fairly new and therefore might represent a new type of 

masculinity in the making. To be able to analyse this in the best possible way, I will be looking at 

masculinities using a perspective developed by the Australian sociologist Raewyn Connell. By 

relating to four different dimensions of masculinity, this theory enables me to interpret which 

types of masculinities, or combinations thereof, are presented in the film.  

 

Keywords: Masculinity, hegemony, interdiscoursivity, MMA, mixed martial arts, critical 

discourse analysis, gender analysis  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3	  

Innehållsförteckning 

1       Inledning.............................................................................................  4 
1.1         Bakgrund...................................................................................................................... 4             
1.2        Syfte.............................................................................................................................. 5 
1.3        Frågeställning............................................................................................................... 5 
  
2      Teori & Tidigare forskning............................................................. 6 
2.1        Maskulinitetsforskning................................................................................................  7 
2.2        Connells fyra dimensioner av maskulinitet.................................................................  8 
                               2.2.1    Hegemoni..........................................................................................  9 
                               2.2.2   Underordnande.................................................................................  10 
                               2.2.3   Delaktighet........................................................................................  10 
                               2.2.4   Marginalisering................................................................................  11 
2.3        Tidigare forskning........................................................................................................  11 
  
3      Metod & Material............................................................................... 13 
3.1        Genrer............................................................................................................................  13 
3.2        Interdiskursivitet...........................................................................................................  14 
3.3        Analytiskt ramverk - Fairclough....................................................................................  15 

               3.3.1    Text......................................................................................................  16 
               3.3.2   Diskurser & Social praktik.................................................................  16 

3.4        Material..........................................................................................................................  17 
               3.4.1    Avgränsningar....................................................................................  18 

  
4      Analys.....................................................................................................  19 
4.1        Introduktionen...............................................................................................................  19 
4.2        MMA & SPARTA............................................................................................................  21 
4.3        Kampen om titeln...........................................................................................................  24 
4.4        Maskuliniteter................................................................................................................  26 
4.5        Interdiskursivitetsperspektivet......................................................................................  28 
  
5      Slutdiskussion.....................................................................................  31 

  
6      Litteraturlista......................................................................................  33 

 

 



 4	  

1         Inledning 

  

En film består oftast av karaktärer som gestaltar specifika roller i ett samspel till varandra. Detta 

samspel kan sedan ha en effekt på mottagaren i form av väckta tankar, känslor eller nya 

upplevelser. Exempelvis har de flesta människor upplevt någon form av känsla av en 

filmhandling; The Notebook som får många att gråta eller för den delen Gladiator som får andra 

att heja på som om det vore en fotbollsmatch. Jag önskar få se på hur filmen Warrior från 2009, 

representerar och utgör exempel på diskurser utifrån rollkaraktärernas samspel mellan 

varandra. Om filmer och dess fiktiva världs gestaltningar kan ha en stor emotionell påverkan på 

en tittare, är min infallsvinkel och tanke att den även kan ha en stor roll på hur vi upplever vår 

omvärld. Det kan här argumenteras för att de i själva verket påverkar vår syn på hur saker och 

ting “bör” vara. Det vill säga den samhälleliga konstruktionen vi lever och befinner oss i idag. 

Med detta sagt hoppas jag kunna skapa en förståelse för vilka diskurser som finns kring en 

MMA-fighter. Jag önskar även få klarhet i hur olika maskuliniteter gestaltas i den fiktiva världen 

och vad de har för maktpositioner. 

1.1      Bakgrund 

Kampsport har genom åren varit något som ansetts vara ärofullt av vissa och dumdristigt av 

andra. Kampsport av olika slag har därför i stort sett alltid fått kämpa i motvind då nya former 

etablerats i västvärlden, både på ett socialt och politiskt plan (Bruzelius, 2013). Detta är 

ingenting nytt när det kommer till den relativt nyetablerade kampsporten MMA (Mixed Martial 

Arts). Den första turneringen av Ultimate fighting championships (UFC) arrangerades 1993 i 

USA och det är utifrån denna turnering som sporten vuxit och utvecklats. Det var få stater som i 

början ville erkänna denna sport då den tillskrevs en viss ”gladiatorspels”-stämpel. Det gick så 

långt att politiker hade kampanjer för att förbjuda sporten då den ansågs vara för farlig. Det var 

först 2007 som sporten fick de reglement som gäller idag och därmed började accepteras av 

motståndare till sporten. Det var detta som var startskottet för resan in i mainstreamvärlden 

(Bruzelius, 2013). Det vill säga resan till att anses vara mer konventionell. 

  

Filmen Warrior handlar om två bröder som brutit kontakten med varandra, båda strävar efter 

att få ställa upp i MMA-turneringen SPARTA på nationell nivå, där “fightern” som vinner 

turneringen får 5 miljoner dollar i pris. Brodern Tommy tar motvilligt träningshjälp av deras 

före detta alkoholiserade far och har som mål att använda vinstpengarna till att hjälpa änkan till 
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hans kollega som omkommit i marinkåren. Tommys storebror Brendan har ekonomiska 

problem och vill vinna tävlingen för att klara sig ifrån personlig konkurs, för sina döttrar samt 

för att återuppta relationen med sin lillebror. 

  

Att undersökningen kommer att utgå från denna film är för att se på hur en MMA-fighter 

gestaltas i en fiktiv värld. Eftersom denna kampsport inte ännu nått en mainstreampublik kan 

det tyckas att det inte ännu finns en bestämd diskurs kring vad en MMA-fighter är (Raimondi, 

2013). Filmen är därför en öppning till att klargöra vilka diskurser som finns, men också de 

diskurser som ännu inte är etablerade. Detta genom att den gestaltar relationer som bygger på 

diskurser kring familjerelationer, alkoholism, soldater, vad en krigare står för, samt hur manliga 

kampsportare gestaltas, exempelvis boxare. 

1.2  Syfte                                                 

Syftet med denna undersökning är att analysera de olika diskurser om en MMA-fighter som 

kommer till uttryck i filmen Warrior. Fokus ligger särskilt på representationer av maskuliniteter 

och maktdimensioner. 

1.3  Frågeställning 

1. Vilka olika typer av maskuliniteter gestaltas i filmen? 

2. Vilken typ av makt tilldelas de olika karaktärerna? 

3. Vilka nya/gamla diskurser om en MMA-fighter uttrycks i filmen? 
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2  Teori & Tidigare forskning 

 

Actionfilmer är en genre som ofta kan tyckas gestalta karaktärer som besitter en typ av 

“odödlighet”. Ett exempel är Sylvester Stallone i filmen Rocky som klarar av att ta emot oändligt 

många slag mot kropp och ansikte tills han till slut segrar i boxningsmatch efter boxningsmatch. 

På samma sätt segrar Brad Pitt med sina nävar över en dubbelt så stor man som han själv i 

filmen Snatch. Eller också Tom Cruise som gestaltar en otroligt begåvad kämpe i The Last 

Samurai där han obeväpnad vinner över fyra män som alla samtidigt attackerar honom med 

svärd. Detta talar för att actionhjältar tilldelas en viss roll och makt, genom att de uppfattas som 

“oövervinnerliga”. Vilket kan ses tillhöra något som Raewyn Connell kallar för reproduktiv 

arena. Med andra ord de historiska processer som formar vår syn på kroppar inom denna arena, 

exempelvis sexuell åtrå och barnfödsel. Hon kallar det reproduktiv arena då hon menar att det 

skiljer sig från en konstant biologisk basis och istället understryker de historiska processerna 

som förändrar synen på “idealkroppar” genom genusstrukturer (Connell, 1996: 96). En 

actionhjälte kan därför anses representera den hegemoniska maskuliniteten i den mån att en 

“oövervinnerlighet” gestaltas som en eftersträvansvärd maskulinitet (Connell, 1995: 101). 

  

Att vara en ”hon”, ”han” eller ”hen” i dagens samhälle menar många genusforskare är något som 

är socialt och kulturellt konstruerat. Det menas att det som anses vara maskulint som 

exempelvis fysisk styrka och beskyddaregenskaper är något som samhället gemensamt skapat 

(Fagerström & Nilson, 2008: 7). Hur vi idag än skulle välja att leva skulle vi påverkas av något 

som Connell kallar för strukturerade genusvillkor. Det vill säga att det inte spelar någon roll om 

du väljer att leva ditt liv genusneutralt eftersom omvärlden fortfarande är formad av strukturer 

av genus. Detta påverkar därför andras uppfattning av dig, men även din egen uppfattning av 

dig själv (Connell, 1996: 97). Med detta sagt håller jag med Connell då hon menar att genus är 

något mycket komplicerat. När det kommer till roller inom maskulinitet och femininitet så 

skiljer sig dessa åt beroende på många olika aspekter. Det vill säga exempelvis den samhälleliga 

strukturen, relationen till sin omvärld och vilken person man väljer att vara. Utifrån detta 

tillskrivs roller av maskuliniteter och femininiteter som grundas i genusstrukturer (Connell, 

1996: 97). Detta menar Connell vidare gör att det som både ses som maskulint och feminint blir 

splittrat och motsägelsefullt. Därför väljer hon att dela in genusstrukturer utifrån makt, 

produktion och katexis (emotionell bindning). Dessa tre aspekter menar hon ge större klarhet 

kring det som anses vara maskulinitet (Connell, 1996: 97). Dessa aspekter är högst närvarande i 
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hennes diskussion kring olika typer av maskuliniteter, där maskulinitetsroller och dess samspel 

till varandra enligt Connell gör att genuset undviker att få en viss typ av karaktärsdrag. Hon 

menar vidare att maskuliniteternas samspel till varandra är viktigt för att kunna få en större 

förståelse för hur de förhåller sig olika och genom detta visar på att det inte finns en egen 

specifik form av maskulinitet (Connell, 1996: 100). Exempelvis kan en jämförelse göras av en 

roll av maskulinitet så som en bredaxlad norrländsk jägare och en proper advokat från 

Stockholm. Vilka båda är exempel på roller som representerar bilden av maskulinitet. Det vill 

säga att de har olika inslag av vad som kan anses vara maskulint, men generaliseringen av vilken 

maskulinitet som är den verkliga av de två kan variera beroende på vad samhället har för syn på 

det. En person som är bosatt i Norrland skulle exempelvis kunna tycka att ett “manligt ideal” ska 

representeras  som storbyggd och händig, medan de kanske anser att en mer proper 

stockholmare i kostym är något ”fjolligt” (Bengtsson & Frykman, 1987: 15). 

 

Att undersöka maskulinitetsroller anser jag vara lika viktigt för forskningsfältet som annan 

genusforskning, exempelvis queer- och femininitetsforskning. Alla typer av kulturer har 

generaliserade roller och de skiljer sig åt beroende på hur dess kulturella historia utvecklat sig. 

Att använda sig av genusforskning anser jag därför gå hand i hand med diskursanalyser då de 

båda bygger på konstruerade sanningar om hur saker och ting ska vara i samhället. Att ha ett 

genusperspektiv under denna undersökning anser jag därför vara av stor vikt. En MMA-fighter 

som i ett tidigt skede av sporten liknats vid en typ av “gladiator” kan anses vara något 

avundsvärt hos både unga och vuxna män. Mer specifikt de män som lever i ett samhälle där 

många har generaliserade bilder om vad maskulinitet “bör” vara. Att se på hur karaktärerna i 

filmen gestaltar en MMA-fighter är därför av högsta vikt då detta kan påverka allmänhetens bild 

av sporten, trots att den utspelar sig i en fiktiv värld. 

  

2.1   Maskulinitetsforskning 

Margot Bengtsson och Jonas Frykman problematiserar i sin rapport Om Maskulinitet – 

Mannen som forskningsfält hur maskuliniteten vuxit fram genom historien och under årens 

gång “laddats” med ett bestämt innehåll för hur en man förväntas vara och agera (Bengtsson & 

Frykman, 1987: 61). De ställer sig frågan om när mannen börjat förhålla sig aktivt till sin 

maskulinitet som en form av “makthavare”, samtidigt som de menar att det är en universell 

regel att mannen dominerat samhälle och kultur genom historien (Bengtsson &  Frykman, 1987: 

59). Under historien har män präglats av olika roller, exempelvis som riddare och soldater. 

Dessa roller förväntades upprätthålla ett visst beteende som exempelvis en officers, där elegans 
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och seder tog stor plats i rollen (Bengtsson & Frykman, 1987: 59). Bengtsson och Frykman 

diskuterar här kring hur manliga ideal också fostrats av skolan och idrott genom åren. Där 

problematiserar de dock kring för lite forskning i ämnet och kan därför inte fastställa vilka 

manliga “ideal” som har varit aktuella (Bengtsson & Frykman, 1987: 60). 

Linda Fagerström och Maria Nilson (2008) menar att maskulinitetsforskningen likt annan 

genusforskning har sin utgångspunkt i att genus är en konstruktion som förändras utifrån 

samhällets maktdimensioner (Fagerström & Nilson, 2008: 18).  Att maskuliniteter precis som 

femininiteter även består av flera olika roller är något viktigt då det forskas kring exempelvis 

fadersgestalter, attityder kring våld och vidare. Detta är avgörande för maskulinitetsforskningen 

då de menar att tidigare forskning varit allt för selektiv i dess tidiga stadier, där specifika typer 

av män uppmärksammats och även det som forskningen fokuserat på. Det vill säga att den 

tidiga maskulinitetsforskningen främst berört offentliga maskuliniteter så som kungar och 

presidenter (Fagerström & Nilson, 2008: 18).  

  

Jag anser att maskulinitetsforskning är avgörande för denna undersökning. Att utgå från 

synsättet som Bergman och Frykman presenterar och kunna argumentera kring mansroller 

genom historien, kan jag i min analys utgå från historiska ideal så som exempelvis en gladiator. 

En gladiator stred för sitt liv i en arena där det inte var någon annan utväg än att slåss. I filmen 

används en bur i form av en “Octagon” där de två tävlande stängs in tillsammans med en 

domare och sedan slåss fram till att matchen går till domslut, eller att någon av de tävlande 

“avslutar” den andre genom submission eller knockout. Dock med undantaget att matchen går i 

ronder om 5 minuter. Med denna liknelse kan en koppling göras mellan en MMA-fighter och en 

gladiator. Frågan som väcks där är om dessa matcher är något en man ser som avundsvärt och 

typiskt manligt då det handlar om styrka och en typ av “kamp om överlevnad”. Det är därför 

viktig att på detta vis komplettera maskulinitetsforskning med interdiskursivitetsperspektivet i 

den metod som tillämpas för undersökningen. Det vill säga, hur maskulinitetsrollerna 

representeras i filmen utifrån Brendan som lärare, familjefar och MMA-fighter. Det som är 

intressant är att se på rollen han vidare har som familjefar i förhållande till försörjare av sin 

familj i filmen. 

  

2.2    Connells fyra dimensioner av maskulinitet 

Raewyn Connell talar i sin text Maskuliniteter (1995) om hur det utifrån klass, etnicitet och kön 

kan urskiljas olika typer av genuskategorier. Hon problematiserar här att det utifrån detta 

skapas en tro i att det exempelvis enbart finns en maskulinitet i arbetarklassen samt överklassen, 
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eller också en maskulinitet av svarta samt vita. Dock menar hon att så inte är fallet och att vi, för 

att få en bättre förståelse för de genusrelationer som existerar, måste titta närmare på aspekter 

som klass och etnicitet för att se dess evolutionära betydelser. Hon menar här exempelvis att det 

är ett faktum att det finns alla olika typer av maskuliniteter i alla typer av klasser och etniciteter. 

Exempelvis kan någon i överklassen vara lika benägen till att vara våldsam som en man i 

arbetarklassen. Likaså som att det finns män i alla etniciteter som kan vara homo-, trans- 

och/eller bisexuella. Det hon här vill klargöra är att det därför inte går att utgå från de 

konstruerade kategoriseringarna som finns av maskuliniteter. Istället finns där fyra dimensioner 

att utgå ifrån när det gäller att fastställa roller av maskulinitet (Connell, 1995: 100). 

  

2.2.1   Hegemoni 

Begreppet hegemoni har sitt ursprung från klassrelationer i samhället och det historiska som 

format samhällets maktpositioner. Ett exempel är den maktposition som gör kvinnan 

underordnad mannen, men också den maktposition som skiljer makten på maskuliniteter av 

olika etnicitet och sexuell läggning. De personer som kan uppfattas representera hegemonisk 

maskulinitet behöver dock nödvändigtvis inte göra det trots sin maktposition i samhället som 

omgivningen uppfattar. Hegemoni är nämligen något som även faller inom ramen för vad som 

kan tyckas vara eftersträvansvärt, en roll ofta skådespelare eller musiker innehar. Dock existerar 

ramar för vad som uppfattas som hegemoniskt på flera plan än bara individuellt. Exempel på 

institutioner som representerar hegemoni på ett kollektivt plan menar Connell kan vara 

militären, staten och även de högst uppsatta inom näringslivet. Connell menar dock att 

hegemoni kan provoceras utifrån andra grupper av maskuliniteter och femininiteter som kan 

hävda sin makt. Hegemoni är därför något som ständigt är föränderligt (Connell, 1995: 101).  

Fagerström och Nilson tar upp Connells teorier kring maskuliniteter som exempel då de 

understryker hur genus inte grundas i varken klasstillhörighet eller etnicitet. De talar här om 

aspekten kring ”den andre”, det vill säga ”vilden”, där det existerar rädsla och kvarlevande 

företeelser kring detta mellan svarta och vita män. De vita männen tycks här ha en 

underliggande rädsla för ”den svarta besten”. Medan svarta män här menas ha en kvarlevande 

rädsla för de vita männens våld. Detta är något Connell tar upp i begreppet marginalisering, där 

hon problematiserar dessa relationer mellan olika etniciteter (Fagerström & Nilson, 2008: 19).  

  

Att utgå ifrån hegemonibegreppet till denna studie är till stor hjälp för att se på vilken typ av 

maskulinitetsroll som representeras ha den ledande makten i filmen. De maktförhållanden som 

hegemonibegreppet representerar kan vara av nytta när maktpositionerna i filmen analyseras. 
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Exempelvis kan jag här diskutera hur bröderna förhåller sig till hegemoni. Att de är fighters är 

en del av det hegemoniska planet då våld är kopplat till begreppet både direkt och indirekt. Det 

jag vill kunna få svar på är hur brödernas tidigare yrken som soldat och högstadielärare kan 

påverka den makt de tillskrivs. Att soldaten är lillebror medan storebrodern är familjefar är 

också intressant då det uppstår en problematik kring vem av dem som bäst representerar en 

hegemonisk maskulinitet. Då militären redan representerar hegemoni på ett kollektivt plan är 

det intressant att se på hur omvärlden i filmen bemöter bröderna på olika sätt utifrån detta. 

  

2.2.2  Underordnande 

De klassdimensioner i samhället som består av överordnade och underordnade, exempelvis 

maktdimensionerna som skapats mellan kvinnor och män, har även konstruerat underordnade 

maskuliniteter till de maskuliniteter som tilldelats en tydlig makt. Connell menar att ett 

typexempel på detta kan skildras i hur homosexuella män utestängts i samhällen genom 

historien. Att diskriminera en homosexuell man på alla möjliga sätt, från personangrepp till en 

underordnad maktpostition i samhället har setts som acceptabelt utifrån den hegemoniska 

maskuliniteten där en heterosexuell man anses vara normen (Connell, 1995: 102). 

  

Utifrån Connells resonemang om underordnad maskulinitet kan jag använda mig av begreppet 

underdog. Brendan som inte varit en lika stor begåvning inom kampsporten som sin lillebror får 

genom filmen kämpa sig förbi varenda motståndare. Han är även den av bröderna som fått stå 

ut längst med faderns alkoholism. Det som är intressant att se här är hur brödernas motgångar 

utifrån sin uppväxt påverkar deras maktposition, både mellan varandra och hur de uppfattas av 

sin omvärld. 

  

2.2.3  Delaktighet 

De makthierarkier som den hegemoniska maskuliniteten skapar i samhället har många aspekter 

som är problematiska. En av de aspekter är att det utifrån hegemoni skapats en viss norm av vad 

som ska vara maskulint. Exempelvis är Rocky något av en sporthjälte då han tål stryk och har en 

kämparglöd som är något eftersträvansvärt och typiskt manligt. Dock är dessa normer ingenting 

som i själva verket är en norm. Ändå existerar grupper av maskuliniteter som utnyttjar den 

hegemoniska hierarkin, även då de själva inte faller in i kategorin. Detta är särkilt tydligt i 

samband med mäns överordnade position till kvinnor. Här kan exempel visa på hur män som 

ser upp till Rocky som “riktig” man kan förhålla sig till denne enbart på grunden av att själv vara 

man. Connell liknar här även sambandet mellan de män som försörjer sin familj, behandlar sin 
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fru med respekt och kärlek, men som fortfarande ser feminismen som något onödigt. Hon 

menar att det här visar på mannens delaktighet till hegemonin (Connell, 1995: 103). 

  

För denna undersökning är det intressant att tolka vad sportslighet har för diskursiv relation till 

maskulinitet. Detta begrepp anser jag därför vara till stor hjälp då MMA är en sport som i vår 

nutid växer snabbt och därmed lämnar utrymme till att romantisera våld och se detta som en 

tillhörande faktor för den hegemoniska maskuliniteten och dess maktdimensioner. 

  

2.2.4  Marginalisering 

Detta begrepp har sitt ursprung i hur hegemonins maktdimensioner inte bara skapat förtryck 

emot kvinnor och män med annan sexuell läggning än hetero. Dessutom existerar det ett 

förtryck utifrån etnicitet, där den vita mannen ses som överordnad alla andra etniciteter. I 

filmen kan ett tydligt exempel på en maktutmaning ges där medierna i filmen glorifierar den 

“obesegrade” och “dödliga” ryssen. Detta utgör ett exempel på en typ av etnicitet som utifrån en 

Amerikansk kulturell förståelse upplevs vara en tuff och brutal sådan. Här måste den vita 

mannen visa sin styrka och teknik och besegra “besten” på “liv och död” (Connell, 1995: 104).  

2.3  Tidigare forskning 

Vid en sökning på uppsatser.se resulterar sökordet “maskulinitet” i 355 uppsatser. Begränsas 

sökningen till “maskulinitet, MMA” resulterar detta enbart i en uppsats, skriven av Elin Björk 

från Linköpings universitet. Denna uppsats ser dock inte till diskurser av maskuliniteter utifrån 

ett MKV-perspektiv, utan utifrån socialantropologi. Björks syfte med sin undersökning  är att se 

på föreställningar kring manlighet, våld och intimitet i en kampsportsdiskurs. Björk utgår där 

ifrån intervjuer hon gjort med män som utövar/utövat MMA, vilket skiljer sig mot denna 

undersökning då denna kommer att utgå från en fiktiv miljö. 

  

Det sökord som visade sig vara det bäst lämpade till denna undersökning var “kampsport”. Där 

resulterade det i 18 resultat och tre uppsatser vars titlar var intressanta för denna undersökning: 

“”Attityder inom extrem kampsport” skriven av Niko Mitsialos, “Den mediala MMA-debatten” 

av Lisa Freccero och Martin Appel och “Mixed martial arts - ett slag för svensk idrott” skriven av 

David Ek och Linus Hultkrantz. Uppsatserna hade inte samma utgångspunkt som min 

undersökning. Detta kan jag konstatera då undersökningarna inte innehöll eller utgick ifrån 

exakt samma metoder, teorier eller material som denna undersökning kommer att utgå ifrån. 

Dock styrker de alla tre att kampsporten MMA för med sig en form av “romantiserande” bild av 
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våld då dess få regler och brutala kamp gör att sporten blir “mer spännande” för publiken. Detta 

kan enligt Ek och Hultkrantz vara varför sporten idag växer fram så snabbt. Det har inom 

kampsportvärlden funnits en vilja i att finna den mest ultimata kampsporten och här passar 

MMA väldigt bra till önskemålet. Detta då redan namnet i sig står för vad sporten är, en 

blandning av kampsportstilar. Allt ifrån boxning och kickboxning i stående, till brasiliansk jiu-

jitsu som grappling. De som utövar sporten kan därför ha sin grund i vitt skilda områden inom 

kampsportsvärlden, allt ifrån brottare till muay thai utövare. 
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3        Metod & Material 

  

Metoden som tillämpas i denna undersökning är kritisk diskursanalys. Vår sociala värld består 

av oändligt många olika “sanningar” vilka skapas utifrån diskursiva praktiker. Det vill säga vid 

skapande och mottagande av texter. Texterna som skapas och mottages är inte bara det skrivna 

ordet, utan kan förklaras utifrån semiotik som något bestående av betydelser (tecken) (Lindgren, 

2009: 63). Texterna som studeras i denna undersökning är exempelvis betydelserna som skapas 

av relationerna mellan rollkaraktärerna i filmen. Det vill säga deras textproducerande och 

textmottagande processer med varandra i form av meningsbyggnader samt handlingar och 

mottagandet av dessa (Jørgensen & Phillips, 2000: 67). 

 

Angreppsättet inom kritisk diskursanalys kommer under denna studie vara utifrån Norman 

Faircloughs perspektiv. Fairclough pekar ut familjen som exempel på hur sociala strukturer har 

påverkan på diskursiva praktiker. Det är en mycket bra infallsvinkel då jag kommer utgå från 

rollkaraktärernas relation till varandra. Faircloughs syn på diskurser ter sig utifrån två synsätt. 

För det första ser Fairclough diskurs som ”social praktik” utifrån språkbruk och för det andra 

ser han det också som betydelsebildande utifrån specifika upplevelser (Jørgensen & Phillips, 

2000: 72). Användandet av diskurser är till fördel då det kommer till att se på specifika 

identiteter, relationer och betydelsesystem utifrån sociala praktiker. Fairclough förhåller sig till 

två dimensioner utifrån Hallidays förhållningssätt till språk. Dessa två dimensioner visar sig för 

det första i en kommunikativ händelse; en film, videoproduktion, intervju och vidare. Det vill 

säga händelsens språkbruk. Den andra dimensionen är diskursordningen som sammanfattar 

olika diskurstyper bestående av diskurser och genrer som befinner sig inom samma institution 

eller område (Jørgensen & Phillips, 2000: 73). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

förklarar i deras text Diskursanalys som teori och metod (2000) exempel på olika genre och 

diskursordningar. De menar att det inom en diskursordning, exempelvis sjukvårdens 

diskursordning finns olika typer av diskursiva praktiker, exempelvis samtalet mellan en patient 

och en läkare. Det vill säga olika typer av språkskapande och mottagande (Jørgensen & Phillips, 

2000: 73).  

 

3.1    Genrer 

Genrer är något Norman Fairclough menar vara viktigt för den institutionella strukturen i vårt 

moderna samhälle. Det vill säga relationen som exempelvis mellan staten, universitet och media. 
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Vi kan se i dessa institutioners förhållande till varandra att de har den största effekten på 

samhället när det kommer till styrning och att deras inre genre inom diskursiva praktiker är 

genrer av styrning i samhället (Fairchlough, 2003: 32). Fairclough menar vidare att begreppet 

styrning har blivit alltmer populärt att använda sig av när det letas efter nya sätt att forma 

sociala praktiker i samhället, detta i form av skapandet av nätverk och partnerskap. Dock 

problematiseras detta i att de sociala praktikerna i samhället styrs av en kombination av nätverk, 

hierarkier och marknader. Detta menar Fairclough visar på varför det idag läggs större vikt vid 

att forska kring nätverk och dess processer kring styrning (Fairclough, 2003: 32).  

 

Vidare är dessa genrer av styrning karaktäriserade av olika drag av rekontextualisering. Det vill 

säga hur en genre kan inneha samma karaktäriseringsdrag som en annan genre. Exempel på 

detta kan vara hur en social praktik utförs mellan far och son. När en son blir vuxen och får en 

egen son formas förhållandet dem emellan då han är en ny generation av far utifrån kulturella 

förståelser. Den nya fadersgestalten konstrueras tillsammans med detta även utifrån sina egna 

erfarenheter i förhållandet till sin egen far (Fairclough, 2003: 32). Denna typ av genre mixning 

kan skapa problematik då den visar på att relationen mellan text och genre kan vara ett 

komplext sådant. Detta då en text inte nödvändigtvis enbart kan finnas i ett individuellt genre, 

utan även kan vara “inflätat” eller  “hybridisera” andra genrer. Fairclough problematiserar här 

att även om det å ena sidan skapas diskursiva praktiker utifrån institutioner och samhällen går 

de ofta hand i hand med varandra. Där existerar problematik kring att språkbruket som skapar 

de diskursiva praktikerna här blir för framfusigt. Här menar Fairclough att det istället är viktigt 

att titta på de underliggande koncepten kring diskursiva praktiker, det vill säga att skapa en 

diskursordning, något som franska diskursanalytiker kallar för interdiskursivitet (Fairclough, 

2010: 92-93).  

  

3.2    Interdiskursivitet  

Detta begrepp har sitt ursprung i problematiken kring diskursiva händelser och dess sociala 

regler. Detta då en diskursiv händelse ofta inkluderar två eller fler sociala praktiker vid ett 

tillfälle. Det vill säga exempelvis Faircloughs exempel på ett samtal som förs på TV, där den 

diskursiva händelsen är en del konversation och en del föreställning (Fairclough, 2010: 93). Han 

menar vidare att kategoriseringen av typer av diskursiva praktiker ofta kan vara svåra att utföra 

utifrån diskursordningens olika element. Därför använder sig Fairclough utav en metod som 

förhåller diskurserna mot varandra, exempelvis det patriarkala gentemot de feministiska 

diskurserna kring sexualitet. Han använder sig även av genrer i denna benämning. Detta 
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argumenterar han för då kritisk diskursanalys i hans mening är en diskursanalys som 

systematiskt ska utforska relationerna mellan de diskursiva praktiker, händelser och sociala 

regler som existerar i förhållande till de bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och 

processer. Det vill säga titta på hur sådana strukturer, relationer och betydelser konstrueras och 

formas utifrån ideologiska maktskiftningar och strukturer: Se på hur relationen mellan 

konstituerade relationer mellan diskurs och samhälle i själva verket kan vara en bidragande 

faktor i att säkra maktfaktorer och hegemoni (Fairclough, 2010: 93). 

  

Att utgå från interdiskursivitet i denna undersökning ser jag som ett bra hjälpmedel. Detta då 

rollkaraktärerna representerar personer som rör sig i olika diskursiva fält, så som inom 

militären, skolsystemet, familjen och kampsportvärlden. Det är mycket intressant att se vad 

undersökningen visar när det gäller interdiskursivitetsaspekten, eftersom det kan ge insyn i 

kulturella och sociala förhållningssätt till MMA-fightern som på olika sätt gestaltas i filmen.                                                                                                                                                                                                                           

Dock för att underlätta användandet av detta begrepp talar Fairclough om ett tredimensionell 

ramverk för att kunna understryka relationerna emellan dessa diskursiva fält, händelser och 

praktiker (Fairclough, 2010: 94). 

  

Konceptet kring interdiskursivitet är nära besläktat med intertextualitet. Med det menas att det 

likt intertextualitet belyser det historiska i texter och kan därmed forma äldre konventioner av 

text till de konventioner som existerar idag. Det är dock viktigt att räkna med aspekter som olika 

typer av sociala praktiker. Exempelvis praktiken som sker utifrån olika situationer, men även de 

sociala praktiker som sker på ett institutionellt eller kulturellt plan (Fairclough, 2010: 95).  

  

3.3    Analytiskt ramverk - Fairclough 

Fairclough menar att det finns tre dimensioner av aspekter till varje diskursiv händelse; det är 

det talade eller skrivna språket text, det är det organ som i en diskursiv praktik handlar i 

tillverkningen och tolkningen av texter och det är en del av sociala praktiker. Dessa tre 

perspektiv är alla komplement till att kunna tolka en komplex social händelse. Ett särdrag inom 

Faircloughs analytiska ramverk är att han strävar efter att kombinera teorier kring makt som 

han menar är baserade på Gramscis koncept av hegemoni, tillsammans med ett diskursivt 

tillvägagångssätt likt intertextualitet, vilket i själva verket är interdiskursivitet (Fairclough, 

2010: 94). Detta för med sig synsättet av att text och social praktik som används vid diskursiva 

händelser påverkar varandra. Å en sidan formar texter sociala praktiker vid producerandet och 
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mottagandet. Dock ses sociala praktiker forma, eller åtminstone lämna spår vid producerandet 

av text och som ger sin “antydan” i mottagandet (Fairclough, 2010: 94). 

 

         3.3.1   Text 

Fairclough förklarar texter som ett fungerande sätt att representera vår omvärld i form av 

betydelser. Med det menar han att texter representerar den fysiska, sociala och mentala världen. 

Vid en social händelse kan deltagare i en social situation utifrån deras attityder och värderingar 

sammanlänka texter till situationens kontext. Det vill säga tolka texten och sätta den i betydelse, 

något som människor gör vid betydelseskapande (Fairclough, 2003: 27). Fairclough menar att 

text i den aspekten är något multifunktionellt. Han ser den dock annorlunda i förhållande till 

genrer, diskursiva praktiker och sätter den i perspektiv till förhållandet mellan texten och 

situationen. Han förklarar detta vidare i tillämpningen av tre funktioner av mening. Dessa tre 

funktioner kallar han för handling (action), framställning (representation) och Identifiering 

(identification). De tre funktionerna kan finnas genomgående i texter, men även i mindre 

partier i texter. Exempelvis kan handling representera just en sådan; att någon gör något 

specifikt i en text. Detta kan utifrån Warrior vara under en match där någon gör en knockout, 

eller också något så simpelt som att Brendans fru pratar med honom. Att ge information, varna 

eller liknande är sätt att handla i en text (Fairclough, 2003: 27). Identifiering finns också i texter 

i form av ett åtagande eller fördömmande. Framställning kan göras av hur någonting kan se ut, 

vara format och liknande. Fairclough drar här kopplingen mellan handling och genrer, 

framställning och diskurser samt identifiering och stilar. Dessa vilka är stabila aspekter utifrån 

diskursivitet som syns i sociala praktiker (Fairclough, 2003: 28). 

  

         3.3.2  Diskurser & social praktik 

Fairclough menar att diskurs talar för tre sätt inom sociala praktiker. Det vill säga genrer (sätt 

att agera), diskurser (sätt att representera) och stilar (sätt att vara). Ett sätt att agera eller 

interagera är exempelvis genom det muntliga talet och skriften. Diskurser talar först för en del 

av handlingen medan genre talar för olika sätt att tala utifrån en diskurs, exempelvis är 

intervjuande en typ av genre. Diskursens andra funktion i texten är framställningen eller 

representationen som görs, något som alltid hör till en social praktik. Exempel på detta är hur 

en framställning av en specifik del av världen eller liknande kan göras olika utifrån olika 

positioner och perspektiv. Det tredje område som diskursen verkar för är bildandet av specifika 

sätt att agera och vara på. Det vill säga specifika sociala eller personliga identiteter (Fairclough, 
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2003: 26). Exempelvis går detta enkelt att tillämpa i denna studie där det går att se på hur en 

MMA-fighter identifieras utifrån sociala praktiker både i och utifrån filmen.  

  

3.4    Material 

Det material som ska analyseras i undersökningen är filmen Warrior (2011). Filmen är 140 

minuter lång och innehåller aspekter som jag anser vara viktiga för min undersökning. Ser man 

till filmens innehåll och upplägg så kan jag analysera utifrån diskurser kring alkoholism, 

familjerelationer, brödraskap, MMA-fighter, ”allmän fighter”, lärare, familjefar, make, pappa, 

soldat och fler. Filmen utgår från en fiktiv miljö vilket gör det mer intressant då dessa roller är 

framställda utifrån diskurser och bestämda betydelser. Det är upp till mig att utgå från detta och 

se om det skapas några nya betydelser utifrån rollerna. Dessutom kan jag även tolka kring vad 

de vill ha sagt med framställningarna som görs i filmen. Något som ger mig bra underlag till min 

analys.  

  

I filmen gestaltas två bröder vilka båda är MMA-fighters. Dock har deras liv gått skilda vägar 

vilket gör att de utövar sporten av olika anledningar. Rollkaraktären Brendan är den äldre 

brodern som stannat kvar hos sin far när Tommy och deras mamma lämnat fadern på grund av 

alkoholism och misshandel. Dock har Brendan brutit kontakten med fadern i filmen och gift sig 

med sin ”High school sweetheart” och fått två döttrar. Tidigt i filmen presenteras problematiken 

de har med sin ekonomi, där de står inför personlig konkurs och därmed skulle bli av med deras 

hus. Brendans fru argumenterar att de bott i en lägenhet förut och att de nog klarar av att ta 

steget tillbaka till det. Dock försöker Brendan lösa pengaproblemen med att utöver sitt lärarjobb, 

gå amatörmatcher i MMA på parkeringsplatser och liknande. Hans deltagande i 

amatörmatcherna uppskattas dock inte av skolan som han jobbar på, vilket gör att han blir 

avstängd utan lön tills en utredning gjorts. Detta gör att Brendan ser en utväg i att träna MMA 

på heltid och låta det bli hans största inkomst. Med lite tur fick han sedan delta i turneringen 

SPARTA, där vinstsumman skulle kunna ordna upp familjens ekonomiska problem och rädda 

huset. 

  

Brodern Tommy tar i filmen kontakt med sin far och vill att han ska träna honom till att vinna 

SPARTA turneringen. Dock hyser han avsky för fadern och är noggrann med att inte på några 

sätt förlåta sin far för det förflutna. Han hyser även avsky för Brendan då han anser sig sviken då 

Brendan inte följt med Tommy och modern och att han inte fanns där när modern blivit sjuk 

och gått bort. När Tommy börjar träna sig för turneringen erbjuder han sig att sparra, det vill 



 18	  

säga gå en träningsmatch med en mycket lovande och ”farlig” fighter som redan har en säker 

plats i SPARTA. Att Tommy sedan vinner träningsmatchen på ”knock out” och därigenom blir 

vida känd för detta på internet, gör att han säkrar en plats i turneringen. Tommys mål med 

turneringen är att skänka vinstpengarna till hans soldatkollegas änka från sin tjänstgöring i 

Afghanistan. Soldatkollegan ser Tommy som sin riktiga bror och är denne mycket lojal. 

3.4.1    Avgränsningar 

De avgränsningar som kommer att göras för att underlätta arbetet med analysen är att dela upp 

filmen i tre delar. Filmen är ca 140 minuter lång så uppdelningen kommer indelas i 1) Hur 

karaktärerna introduceras i filmen. 2) När MMA får en avgörande position i filmen och 3) 

Kampen om titeln. Genom att göra denna uppdelning kommer jag i första delen kunna se hur 

karaktärernas grundläggande relation till varandra står. Här kan jag lägga mycket fokus kring 

maskuliniteterna som gestaltas vid försa anblick. Den andra delen är viktig för analysen då 

själva sporten introduceras och vad den har för inverkan på karaktärernas omgivning. Den 

tredje och sista delen är viktig för att avgöra hur maskuliniteterna eventuellt förändrats i 

jämförelse med introduktionen. 

  

Då interdiskursivitetsperspektivet är avgörande för analysen kommer jag lämna detta till en 

genomgående överblick efter att de tre andra delarna är analyserade utifrån Connells fyra 

dimensioner av maskulinitet. Genom att använda mig av detta upplägg till analysen skapas 

chansen att göra en djupare analys under ett kortare tidspann. Detta istället för en allmän analys 

över hela filmen. Att fokusera på en del åt gången underlättar analysarbetet då jag efter varje 

sekvens kan gå tillbaka till min frågeställning och ha möjlighet att memorera eller anteckna vad 

jag kunnat se för tendenser eller betydelser i materialet. 
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4       Analys 

  

För att denna analys ska utföras på bästa möjliga sätt har jag här valt att dela i filmen i tre delar, 

där viktiga scener av filmens innehåll kommer att redovisas. Dessa scener kommer i detta 

sammanhang även diskuteras och problematiseras. Efter att delarna av filmen redogjorts 

kommer sedan innehållet kopplas till maskuliniter och interdiskursivitet i separata rubriker. 

Genom att förhålla mig till detta upplägg underlättar detta förförståelsen kring mina 

resonemang i analysen. Detta anser jag öka undersökningens trovärdighet. 

  

4.1    Introduktionen 

Filmen inleds med att Nick Noltes karaktär Paddy Conlon går ut från en kyrkliknande byggnad 

och sätter sig i sin bil, där ett bönehalsband med ett trä-kors hänger i backspegeln. När han 

anländer till sin bostad sitter Tom Hardys karaktär Tommy Riordan på trappuppgången och 

äter ur en pillerburk samt dricker ur en pappinlindad glasflaska. Här märks det tidigt att far och 

son inte träffats på väldigt länge då Paddy överraskat frågar Tommy vad han gör där. Det dröjer 

inte länge i deras fåordiga konversation innan Tommy med ironi i rösten svarar att han kommit 

för att få en bältning av sin far och att denne tagit väl hand om sin bil och därav alltid haft 

annorlunda prioriteringar. 

Tommy tar upp en flaska och erbjuder den till Paddy som skakar på huvudet och säger att det 

inte är för honom längre. Tommys reaktion blir att fråga om han bytt märke, men Paddy skakar 

på huvudet igen och bjuder in Tommy till huset. Vid nästa scen är de båda inne i huset och 

Tommy går längs väggarna för att titta på fotografier. Han verkar måttligt road i den mån att 

han fortsätter klunka ur glasflaskan och blir tydligt upprörd när hans far enbart vill dricka kaffe. 

Detta för med sig att Tommy även skyller på sin far för hur lite han gjort för honom och hans 

mor. Han talar om för sin far hur hans mor insjuknat och hostat blod och hur hans pappas 

nyfunna tro på Jesus var ännu en felprioritering. Innan Tommy till sist somnar in i en fotölj av 

ruset, hinner han med mycket sarkasm tillägga hur Paddys ursäkt verkligen betyder något och 

tillägger att han tror han tyckte bättre om Paddy när han var full. Detta till följden av att Paddy 

tydligt tar illa upp och får tårar i ögonen.   

Vid första anblick i analyseringen kan det tyckas att Paddy och Tommy representerar en 

dominant typ av maskulinitet. Problematiken visar sig dock i att Paddy tolkas vara ömtålig i den 

mån att han varit nykter alkoholist i nära tusen dagar. Tommys bemötande av sin far visar 

samtidigt att Paddy inte alltid fört sig som han gör nykter. Bältningen Tommy talar om tolkar 
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jag till att hans far på sätt och vis tvingat fram en högre maktposition i familjen. Detta i form av 

rädsla och misshandel. Att Tommy och hans mor sedan lämnat Paddy visar på att ett motstånd 

skapats och att Paddys maktposition därmed varit tillfällig. Maskuliniteterna de representerar 

vid introduceringen är svåra att fastställa då Tommy utmanar Paddys maktposition redan då 

han nonchalant sitter på hans trappuppgång. Det upplevs dock som om att Tommy förberett sig 

på en dominant gestalt att på något vis akta sig för då han i början upplevs som försiktigare i sitt 

sätt att tala till sin far. När han sedan förstår att Paddy är nykter och han själv blir full, släpper 

han på försiktigheten och har tydligt makten av dem två då han vågar ifrågasätta sin fars 

förflutna beteende. När det kommer till att understryka olika roller av maskuliniteter är det 

tydligt att Paddy som fadergestalt och förväntad förebild gjort något för att mista förtroendet 

hos sin son Tommy. Dock är Paddy grov i rösten och innehar en form av auktoritär roll då han 

väljer att ignorera vissa sarkastiska toner hos Tommy. På detta sätt förhåller sig Paddys roll som 

fadergestalt problematiskt i förhållande till hegemoni. Detta då en fader ska vara någon som 

utifrån samhälleliga förutfattningar och hegemoni ska vara en pålitlig förebild (Fagerström & 

Nilson, 2008: 19).   

  

Brendan Conlon (Tommys storebror) introduceras under hans ena dotters födelsedagskalas. 

Hans fru Tess går runt och filmar barnen innan hon klättrar upp på altanen där Brendan sitter 

utklädd med hatt och sjal, medan hans döttrar målar honom med ansiktsfärg. Han berättar för 

sin fru att de gör honom till en prinsessa. När deras dotter sedan ska öppna presenter har de en 

kort konversation gällande ett stort paket som Tess menat att de inte skulle köpa för att de höll 

en budget. Brendan pussar sin fru och menar att det ändå är dotterns födelsedag. Direkt i nästa 

scen är kalaset slut och Tess skyndar sig från trädgården där hon säger hejdå till barnen, för att 

möta Brendan i garaget där han lyfter vikter. Det första han kommenterar är hur kort hennes 

kjol är och hur hon måste ringa honom om hon får problem med bråkiga män på hennes 

arbetsplats. Hon kommenterar tillbaka hur han borde ringt henne då han slogs med några män, 

något som uppfattas ha skett nyligt. Han menar då att arbetet som lärare kan vara enformigt och 

att han behöver lite ”action”. Hon ger honom en flirtig min och säger ”Let’s see what I can do 

about that” innan hon skyndar sig vidare till bilen. 

Vidare får man se hur Brendan håller en fysiklektion med en högstadieklass. Här är det tydligt 

att eleverna ser upp till honom då deras sätt att agera sinsemellan lärare och elev sker på ett 

väldigt kamratligt sätt. Det visar på att eleverna har respekt för sin lärare, samtidigt som de 

uppför sig som vänner. Detta kan tyda på en form av hegemoni där Brendan som lärare har en 
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förbestämd maktposition och där eleverna ser upp till honom som en bra förebild (Fagerström 

& Nilson, 2008: 19). 

På det sätt som Brendan introduceras i filmen upplevs det som om att han lever ett 

förhållandevis idylliskt familjeliv, med ett bra jobb och kärleksfullt äktenskap. Brendan kan 

därför vid första anblick ses representera en del av den hegemoniska maskuliniteten utifrån 

hans familjeliv och den förebild som han upplevs vara för sina elever, det kan tyckas att han på 

många sätt är en form av faderfigur, även till sina elever.  

 

 

4.2 MMA & SPARTA 

Tommy är först med att introducera MMA i filmen. Han går in på ett gym där han verkar bekant 

med en tidigare ägare. Han får reda på att gymmet ägs av någon annan men blir medlem ändå. 

Han uppmärksammar en affisch om MMA-turneringen SPARTA, samtidigt som mannen 

i ”receptionen” i bakgrunden tittar på ett sportprogram där de pratar om just den turneringen 

och där de beskriver SPARTA som en typ av ”super bowl” av MMA. Själva logotypen till SPARTA 

består av stora versaler och har en illustration likt en Spartansk soldat/gladiatorhjälm. 

Vid Tommys första träningspass står han och slår mot en boxningssäck medan två män har en 

träningsmatch i bakgrunden. Som tittare kan jag här märka att träningsmatchen som pågår är 

av värde för handlingen då tränarna och matchen i sig får stor uppmärksamhet i scenen. 

Tränaren meddelar plötsligt upprepade gånger ena fightern ”Mad Dog” i ringen att ”go light” på 

killen han slåss mot, som ses bära hjälm även då ”Mad Dog” själv inte gör det. Han knockar 

sekunderna senare sin motståndare trots sin tränares order och frågar denne stöddigt ”where do 

you find these girls?” samtidigt som han ger några killar i ringhörnan en high five för ”segern”. 

Tommy som ser detta, erbjuder sin hjälp med att ta över efter den knockade killen. Han blir 

snabbt avvisad av huvudtränaren som säger att han inte behöver en till som blir skadad. ”Mad 

Dog” börjar genast hetsa Tommy, vilket leder till att Tommy än en gång erbjuder att hålla 

fightern ”varm” till de hittar en ersättare som kan träna med honom. Det tolkas först som om att 

han erbjuder sin hjälp då en av tränarna nämnde en summa på 200 dollar för att gå 

träningsmatch med ”Mad Dog”, men det senare verkar det som att fighterns hets var än 

viktigare för Tommy. Tränaren är först skeptisk då ”Mad Dog” i ringen är en 

blivande ”champion”, men går med på det så länge Tommy vet att det sker på egen risk. Det som 

dock chockerar alla är att Tommy var skickligare än vad de kunnat ana och knockar ”Mad Dog” 

på bara några minuter, något som filmas av mannen från receptionen. Direkt efter matchens 

avslut stegar Tommy fram till tränaren och säger att han är skyldig honom 200 dollar. Tränaren 
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upplevs plötsligt vara väldigt underlägsen och tolkas här ha blivit rädd för Tommy, då han inte 

verkar vilja möta hans blick. 

Tommy möter efter detta upp Paddy på ett matställe där han frågar om han kan träna honom 

inför turneringen då han menar att det är det enda Paddy någonsin varit bra på. Tommys plats i 

turneringen fick han därmed på grund av att filmen på knockouten av ”Mad Dog” spridit sig och 

blivit en sensation på Youtube och att huvudtränaren hade kontakter i turneringen som gärna 

ville se en revansch emellan ”Mad Dog” och Tommy. 

  

Brendan har ett annat förhållande till sporten. Deras ekonomiska problem visar sig närmare i 

ett möte med en revisor som oberörd berättar om den ekonomiska situation hans familj 

befinner sig i. Revisorn visar här hur Brendans hela ekonomi är upp och ner och att det inte 

finns något utrymme för att strukturera om situationen. Brendan talar om för Revisorn att han 

varit tvungen att betala sjukvårdsräkningar för hans dotters hjärta. Vilket gör att revisorn höjer 

på ögonbrynen och skrattar försiktigt när han tillägger ”So many stories”. Följden av detta är att 

Brendan kör in på parkeringen till en strippklubb där de anordnats en MMA-turnering för 

amatörer. Han vinner första matchen och får höra av en man i ringhörnan att han tar hem 

all ”bacon” för kvällen om han vinner de följande två matcherna. När han sedan kommer hem på 

natten möter Tess honom inne i badrummet där hon får se hans blåmärken och hon undrar vad 

som hänt. Brendan räcker henne en liten bunt sedlar och berättar att han inte jobbar som 

nattklubbsvakt, utan har gått amatörmatcher. Hon blir upprörd då hon menar att de enats om 

att inte uppfostra deras flickor där deras far blir uppklådd som levebröd. Brendan menar att de 

inte har mycket till val då de kommer mista huset inom tre månader om de inte kan få ihop 

pengar. Tess finner detta irrelevant och menar att hon hellre blir av med huset och lever i en 

lägenhet än ser Brendan ligga bak i en ambulans igen. Men Brendan säger att han inte går bakåt, 

deras hus är deras hem. 

Dagen efter tittar eleverna efter honom i korridorerna och hans elever frågar honom nyfiket 

om det är sant att han gått en fight kvällen innan, de upplevs tycka situationen är spännanden 

och “cool”. Brendan hinner inte kommentera frågan innan rektorn syns genom fönstret till 

klassrummet och kallar honom till ett möte. Rektorn ifrågasätter sedan Brendan vad det var han 

gjorde. Han menar att skolan inte kan tolerera den typen av ”extraknäck” och att föreståndaren 

har stämt möte med rektorn. Något som inte hänt sedan 9/11. Å andra sidan menar han vidare 

att Brendan inte hör hemma i ringen med dessa ”djur”. Varav Brendan kontrar honom med att 

säga att han en gång varit ett sådant ”djur”, men måste glömt nämna det på hans ansökan till 

jobbet.  
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När rektorn får syn på föreståndaren uppmanar han Brendan att bara svara ”Ja, sir” och ”Nej, 

sir” och ”det kommer aldrig hända igen, sir” innan han visar sig imponerad av att Brendan varit 

i UFC (Ultimate fighting championship). När Brendan senare får reda på att han blivit avstängd 

från skolan utan lön, får han tillåtelse av Tess att gå amatörmatcher, varpå han söker upp sin 

gamla tränare Frank som också är en god vän till honom.  

Med Frank får han möjligheten att träna inför amatörmatcherna tillsammans med riktiga 

MMA-fighters. När fightern som Frank tränade inför SPARTA skadade sig på ett träningspass, 

tar Brendan chansen och ber Frank om en chans att ställa upp i hans ställe. Det tolkas att 

Brendan vill ställa upp i SPARTA då vinstsumman som ges till titelvinnaren av turneringen 

ligger på 5 miljoner dollar. Något som skulle rädda familjens ekonomiska kris med marginal. 

När detta går igenom blir Tess återigen upprörd, men Brendan menar bestämt att han bestämt 

sig och kommer ställa upp i turneringen vad hon än tycker, men att han uppskattar om hon 

stöttar honom i beslutet. 

Det som är intressant med Brendans situation är att han representerar både en fadersgestalt 

och en lärare. Att hans deltagande i MMA-matcherna inte var populärt hos skolledningen kan 

tolkas vara av den anledningen att han som lärare ska vara en förebild för sina elever och lära 

dem rätt ifrån fel. Att rektorn å sin sida blir imponerad av att få vetskap om Brendans tidigare 

deltagande i UFC är intressant då Brendan på sätt och vis representerar både en typ av 

underordnad maskulinitet då hans position på jobbet är hotad. Samtidigt som han ändå infaller 

på vad som förväntas av en man utifrån styrka, mod och skicklighet. Det vill säga att han kan 

tolkas representera flera olika dimensioner av maskuliniteter. Dock är det tydligt utifrån hans 

sätt att kämpa för sitt hem och sin familj att han strävar mot hegemoni. Hans relation till sin fru 

är bra och ser på ytan ut som om att det är ett någorlunda jämställd äktenskap, även då Brendan 

gör saker utan hennes stöd. Deras relation till varandra kan tolkas på olika sätt när det kommer 

till maktdimensionerna i äktenskapet. Dock kan det tyckas som att Tess har stort inflytande på 

Brendan då han verkar bry sig om sin frus åsikt även då han tar vissa beslut som han vet att hon 

inte kommer hålla med om. 

Något mycket intressant när det kommer till Brendan och Paddys relation är en scen då Paddy 

väntar i sin bil utanför Brendans hus till att Brendan kommer hem på kvällen. När Brendan ser 

sin far får Paddy ett kyligare mottagande än när han mötte Tommy i filmen. Brendan är tydlig 

med att han inte vill se sin far och att de enda kontaktvägarna som han tillåter är via post och 

telefon. När Paddy dock tar upp att Tommy kommit tillbaka blir Brendan intresserad av deras 

konversation. Han får reda på att Tommy tränas av Paddy och blir förvånad över att han inte 

kommit till Brendan först. Att de tränar tillsammans förvånar Brendan även då han menar att 
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allt är som om att ingenting hänt. Brendan blir arg på sin far när Paddy menar att han vill ta upp 

kontakten igen för att få sin son tillbaka. Något Brendan menar han fått när Tommy återvände. 

Han tillägger också att den enda anledningen till att han stannat kvar hos sin far i första hand 

var för att han trott att han äntligen skulle fått honom för sig själv. Han menar att Tommy alltid 

varit underbarnet och en riktig brottartalang och att Paddy aldrig haft intresse i ”underdogs”. 

Men detta är något som enbart är riktat mot Paddy då han tillägger att om Tommy vill träffa 

honom så kan Paddy meddela honom var Brendan finns. När Brendan sedan går mot huset står 

hans döttrar och fru i dörren och när den äldre dottern frågar vem mannen är, svarar 

Brendan ”Just a nice old man”. 

Att Brendan själv titulerar sig som underdog är intressant då han hittills till synes haft det 

bättre ställt än Tommy. Men vid den scenen kan det tyckas att han förklarar att allt han hittills 

ägde och hade i sitt liv, var något han kämpat för. Detta gör att det stärker min tanke kring att 

han strävar efter hegemoni. 

  

4.3  Kampen om titeln 

Då det är dags för SPARTA att ta vid visas detta med stort mediepådrag i filmen. Mannen som är 

grundaren till turneringen menar att hela idén kring turneringen är att ta reda på vem som är 

den tuffaste mannen på planeten. I denna del av filmen sker också de viktigaste och avgörande 

scenerna. En av dem är då Brendan och Tommy möts på en strand kvällen före turneringen 

börjar. Tommy visar här på ett tydligt motstånd till sin bror då han är kort i tonen och inte 

verkar vidare intresserad av att prata. När Brendan inleder med att han inte någonsin trott att 

Tommy och deras mor igen skulle försvunnit som de gjorde, svarar Tommy nonchalant att han 

faktiskt informerat Brendan om det, men att Brendan valt den gamle mannen och tjejen istället. 

Detta leder till att Brendan visar foton på sin fru och hävdar att det inte var vilken tjej som helst. 

Men Tommys reaktion blir enbart den att han undrar varför han tittar på foton av folk han inte 

känner innan han ifrågasätter vem Brendan är. Han frågar vidare om Brendan varit i kåren, när 

han får ett nej till svar, säger han att Brendan inte är någon bror till honom utan att hans bror 

var i kåren. I slutet av deras samtal berättar Tommy för Brendan hur han borde agerat utifrån 

deras plan och lämnat Paddy tillsammans med Tommy och deras mor. Men säger att Brendan 

som storebror istället svek honom och tillägger med sarkasm att han gjorde rätt val då allt 

utspelat sig bra för Brendan. Han tillägger där att om man gör det Tommy själv gjorde, får man 

begrava folk. 

Tidigare samma kväll visas ett nyhetsinslag där en man i Irak som sett Tommy på youtube-

filmen mot ”Mad Dog”, tackar honom för att ha räddat deras grupp från att drunkna. Tommy 
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hade då slitit av dörren på deras stridsvagn som legat i vattnet. På nyhetsinslaget gav man efter 

detta Tommy stämpeln ”War hero”.     

  

När det är dags för matcherna att börja är Tommy först ut av bröderna. Han visas liggandes på 

rygg i logen med fötterna uppe på väggen. När han sedan går mot ringen talar kommentatorerna 

om honom som en ”over-night sensation” som blivit känd från ”Mad Dog” videon, men också 

fått en till bas av supportrar från videoreportaget där han slitit av dörren på en stridsvagn. De 

fortsätter tala om hur han skippat presskonferensen, inte ställt upp på fotografering inför 

programkatalogen och inte heller har musik när han går till buren. De kan tolkas vara väldigt 

imponerade av hur otroligt anonym Tommy är och hur han inte ”existerar” vid en google-

sökning. Under den första matchen imponerar Tommy än en gång genom att på första slaget 

knocka sin motståndare. Kommentatorerna är imponerade på nytt, även då Tommy lämnar 

buren innan domslutet presenteras och därmed bryter ännu en regel. 

Brendans uppladdning inför sin match ter sig väldigt annorlunda. När han meddelas att det är 

dags blir han genast introvert och ser osäker ut. Frank går till honom och säger ”You can do this”, 

vilket verkar vara precis det Brendan behöver höra och han upprepar det själv. Innan de går ut 

bland publikhavet ställer sig Paddy en bit från Brendan och peppar honom. Kommentatorerna 

pratar om Brendan som någonting de inte förstår. De menar att arrangören hade mindre än 48 

timmar på sig att fylla en sista plats i turneringen och att han vänt sig till Frank som i sin tur valt 

Brendan. Den ene kommentatorn ifrågasätter sedan valet av musik då det är Beethoven, medan 

den andra menar att det är ett sätt som Frank lär sina fighters att vara lugna, tålmodiga och 

sammansatta (calm, patient and composed). Brendans match blir mycket olik Tommys. Detta då 

Brendon redan i första ronden är nära att bli ”submitted” (i detta fallet genom ett strypgrepp). 

Dock lyckas han - trots all ”stryk” han får under matchen – att få in ett armlås och vinna till allas 

förvåning. 

För båda bröderna fortsätter följande matcher på samma sätt. Tommys matcher blir korta då 

han knockar sina motståndare snabbt, medan Brendans är ”nagelbitare” där han tar emot 

mycket stryk innan han mot alla odds lyckas vinna matcherna. Dock dyker ett varsitt hinder upp 

för dem, för Tommy är det revanschmatchen mot ”Mad Dog”. Men för Brendan är det 

den ”obesegrade ryssen”. Denne ryssen är under hela filmen stämplad som ”den obesegrade” 

och kommentatorerna menar att han är skräckinjagande och har dessutom ett lika 

skräckinjagande rykte med sig. De fortsätter prata om hur de undrar om de är lika nervösa som 

Brendan borde vara och hur man borde stoppa matchen innan han blir ordentligt skadad. I 

publiken kommenterar en av medarrangörerna hur ryssen (”Koba”) är en maskin. Trots detta 
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lyckas Brendan än en gång vinna matchen. Denna gången med sin fru i publiken som tidigare 

lovat att aldrig se honom gå en match igen. 

Tommy vinner matchen mot ”Mad Dog” på samma sätt som hans tidigare matcher och kan 

därmed själv tolkas vara oövervinnerlig. Innan matchen står en stor grupp från marinkåren och 

sjunger under Tommys matchintroduktion, vilket är första gången han uttrycker någon form av 

igenkännande eller reaktion i turneringen, då han nickar innan han går in i buren. 

Väl till titelmatchen ska de två bröderna mötas, något som introduceras med nyheter som 

omgivningen inte vetat om. Det vill säga att Brendan och Tommy är just bröder. En kvinna som 

Tommy pratat via telefon med tidigare i filmen (och anledningen till att han vill åt 

vinstpengarna) talar i ett nyhetinslag om att Tommy är den enda överlevande soldaten i hans 

pluton och att han lovat att hjälpa henne då hennes make var en av dem som dog i striden. 

Hennes make var mannen som Tommy såg som sin riktiga bror. När Brendan och Tommy till 

slut möts i buren blir det ingen knockout för Tommy. Istället blir det en match likt Brendans 

tidigare, där han ligger i underläge fram till att han lyckas få in ett grepp på Tommy som dock 

inte slutar att kämpa. Brendan gör då valet att ta i mer vilket gör att Tommys axel går ur led. 

Men när ronden är slut vill Tommy fortfarande slåss och matchen är inte över förrän Brendan 

har honom i strypgrepp och försöker nå sin bror med ”I’m sorry” och ”It’s okay”. Men det som 

till slut får Tommy att ge upp är orden ”I love you”. 

  

4.4  Maskuliniteter 

Att kunna klargöra och se på olika maskuliniteter i denna film har varit mycket intressant då de 

utspelar sig på väldigt olika sätt. Exempelvis då Brendan i början av filmen ger skenet av att leva 

ett idylliskt liv och hur Tommy verkar vara viljestark och modig, men hur båda karaktärerna 

gradvis förändras under filmens gång. Det vill säga att det tycks vara så att de maskuliniteter 

som gestaltas i början på filmen, inte nödvändigtvis behöver vara konstanta och genomgående. 

Istället har jag kunnat klargöra att vissa maskuliniteter som gestaltats kunnat ingå i olika 

dimensioner till en början, för att sedan i slutet av filmen tydligare kunna se karaktärerna 

gestalta en specifik dimension som varit aktuell under ytan. Med detta sagt ska jag klargöra de 

maskuliniteter jag upptäckt i filmen men som jag samtidigt här ska problematisera dem. 

 

När det kommer till hegemoni upplever jag utifrån filmen att där finns problematik kring 

vilken typ av institution den skapas utifrån. Med det menar jag att Brendan till en början kan 

tyckas uppfylla många krav som ingår i denna dimension då han har ett bra familjeliv som är till 

synes idylliskt. Han har en fru som är stark och trofast, två friska döttrar, ett fint hus och ett bra 
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jobb. I sitt yrke ser hans elever upp till honom, vilket jag här menar faller inom ramen av att 

vara en man som många skulle sträva efter att efterlikna (Connell, 1995: 101). Dock uppstår 

problematiken kring detta senare då han mer och mer infaller under ramen av att vara 

underordnad. Det vill säga att han inte är immun emot att högre makter så som ekonomiska 

problem och högre instanser inom skolsystemet som kan hota hans ursprungliga position. Detta 

visar sig tydligt i filmen i hans förmåga att kämpa. Det som också gör honom till en underdog, 

den ständiga förmågan att aldrig ge upp (Connell, 1995: 102). Brendans maktposition tolkas här 

vara något som under filmen blir starkare. Även då han har många odds emot sig, ger han aldrig 

upp. Detta vilket resulterar i att han får stöd av människor som själva besitter en högre position 

än han själv gjort från början. Ett exempel på detta är rektorn på hans skola som trots att han 

tvingas att spärra Brendan från sitt jobb som lärare, blir imponerad av att Brendan är fighter 

och som hejar på honom vid varje match framför sin TV. 

Rektorn anser jag därför falla in under dimensionen delaktighet. Det är här som tidigare 

nämnt, intressant att se hur övriga maskuliniteter formas utifrån det hegemoniska. I detta fall 

utifrån filmen kan jag här konstatera att den hegemoniska mannen anses vara just en MMA-

fighter. De män som följer turneringen i sina hem och som hejar på ”sina” fighters är enligt mig 

ett typexempel på delaktighet av hegemonin. Detta menar jag då det är tydligt vilken påverkan 

turneringen har på deras vardag och hur imponerade de blir av männen som slåss. Under denna 

dimension är det inte enbart rektorn som är relevant. De manliga eleverna och även männen 

från Tommys gym, samt de som tilldelar Tommy stämpeln ”War hero” är här relevanta 

hegemonin (Connell, 1995: 103). 

Tommy själv skapar under filmen mycket problematik när det kommer till att kategorisera 

honom inom en maskulinitetsdimension. Han ses vid introduktionen som någon som uppfyller 

hegemonin utifrån att vara soldat och säker på sig själv. Han har en genomgående status i 

filmen då han ständigt går sin egen väg, något som av allmänheten inte heller ifrågasätter lika 

mycket som de avundas. Hans agerande i turneringen är ett exempel på detta då han inte ställer 

sig inom regler för vad som förväntas av en fighter i form av presskonferenser och domslut. Men 

på grund av hans ”styrka” och otroliga matcher vinner han istället på detta och upplevs vara en 

typ av hjälte. Dock kan andra tendenser ses vid en djupare analys. Exempelvis kan det tyckas 

konstigt att han i första taget uppsöker sin far som han innerligt verkar avsky. Att dessutom inte 

göra sig vän med någon utan istället vara väldigt introvert kan tolkas vara på grund av det man 

som tittare får reda på i slutet. Nämligen att han behöver någon som tar hand om honom. Detta 

då han redan som ung kände sig sviken och övergiven av Brendan och sedan förlorade allt som 

stod han nära, både sin mor och sina kamrater i kåren. Hans agerande filmen igenom kan därför 
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tolkas vara av hat och uppgivenhet, något som inte upplevs vara speciellt eftersträvansvärt. 

Därför representerar han på grund av detta en underordnad trots sin hegemoniska fasad 

(Connell, 1995: 102). 

Den dimensionen som jag sist kommer att ta upp är marginalisering. Här anser jag att Paddy, 

tillsammans med ryssen ”Koba” infaller. Paddy anser jag vara ett typexempel på en maskulinitet 

som utifrån sin alkoholism blivit fråntagen sin maktposition. Hans söner bekräftar detta i filmen 

då de ständigt tar upp hans förflutna agerande som full, även då han gjort en förändring och 

blivit nykter. Men även då han ständigt försöker vinna förtroende hos sina söner, misslyckas 

han gång på gång. Det är först när Tommys ord blir för hårda som han får ett återfall och dricker 

sig full. När Tommy ser detta visar han för första gången i filmen hänsyn till sin far och tröstar 

honom då Paddy blir ordentligt upprörd. Jag tolkar det som att Tommy då såg samma smärta 

hos sin far som han själv kände efter att ha förlorat så mycket. Detta grundar jag även i att 

Paddy ständigt försöker nå ut och hjälpa Tommy då han själv är veteran (soldat) och nämner i 

en scen att Tommy kan prata med honom då han vet hur det är.   

Den andra maskuliniteten jag menar uppfyller dimensionen marginalisering är också ”Koba”. 

Kommentatorernas reaktion till att Brendan som “underdog” inte skulle ha en chans emot 

ryssen är ett typexempel på när den vita mannen (amerikanen) ska visa sig högre stående. ”Koba” 

framställs som en maskin och oövervinnerlig vilket gör att Brendans maktposition vid vinsten 

påvisar den vita mannens beslutsamhet och mod (Connell, 1995: 104). 

 

Det intressanta med gestaltandet av maskulinitetsroller och dess olika dimensioner var som 

tidigare nämnt hur de förändrades under filmens gång. Det är först i filmens sista del som de 

avgörande scenerna påverkar maskulinitetsrollerna i den mån att de i slutändan kan placeras 

inom fler dimensioner. En aspekt av intresse är även att maktpositionerna i filmen utifrån detta 

även de förändrats. Det som tydligt visar på maktens förändring är hur Tommy upplevs bli 

känsligare för omvärlden ju mer uppmärksamhet och fascination som kretsar kring honom. 

Samtidigt som Brendan tolkas lägga allt han har för att rädda sin familj. Det vill säga både när 

det kommer till Tommy och hans döttrar samt fru, men genom detta vinner auktioritet.  

  

4.5  Interdiskursivitetsperspektivet 

Att redovisa filmens interdiskursiva uttryck kan tyckas vara problematiskt då filmen utgår från 

flertalet genrer som marinkåren, skolsystemet, familjen och MMA. Genom att utgå från 

karaktärernas sätt att använda sig av text; Det vill säga deras skapande av betydelser, kan det 

här upptäckas olika former av tendenser. Tommys agerande (handlingar) upplevs grundas i en 
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form av trotsighet, specifikt utifrån sättet han tilltalar både Brendan och Paddy. Det kan tyckas 

bygga på hans roll som lillebror i en familjediskurs där en lillebror från början är underordnad 

de äldre männen i familjen och därför kan utveckla en trotsighet för att hävda sig. Att Tommy är 

marinsoldat gör dock hans agerande mer problematisk då han framställer kåren som hans 

riktiga familj. Hans trotsiga beteende kan därför istället grundas i en sorg över att han i 

slutändan mist två familjer. Den första då han lämnat Paddy och Brendan och sedan mist sin 

mor kort därefter, den andra då hans “bröder” (pluton) i marinkåren omkommit i strid. Hans 

sätt att vara (identifiering) kan därför grundas i att han enligt han själv är ensam och därför 

försöker skapa någon form av rättvisa genom att skylla på andra. Hans sätt att agera under 

matcherna tyder även på att han har underliggande aggressioner.  Något som tvivelaktigt är en 

bra egenskap utifrån en soldatdiskurs, specifikt en marinsoldat som kopplas till egenskaper som 

tålamod och insikt i stridssammanhang.   

Brendans agerande i rollerna som lärare, far och MMA-fighter tillsammans, för med sig 

konsekvensen att inte få jobba kvar som lärare. Det påverkar även hans äktenskap och familj 

negativt, samtidigt som det skapar möjligheter då hans roll som MMA-fighter kan rädda 

ekonomin och därigenom bibehålla familjens levnadsstandard.  

Utifrån rollen som storebror tolkas Brendan representera ett typexempel på vad som förväntas 

utifrån en familjediskurs. Äldre bröder ska som regel vara beskyddare av de yngre syskonen, 

något som tydligt visas i Brendans val av yrke som lärare. Utifrån en lärardiskurs uppfyller han 

en roll som förebild för- och beskyddare av hans elever, samtidigt som han även ska uppfylla 

detta som familjefar och storebror.   

 

Det som är intressant att se på utifrån brödernas roller och agerande är hur de upplevs utifrån 

ett socialt perspektiv som MMA-fighter. Det vill säga hur deras olika bakgrunder påverkar hur 

de uppfattas utifrån ett maktperspektiv. Tommys bakgrund som soldat upplevs tydligt vara en 

fördel för hur hans roll som MMA-fighter gestaltas. Han tolkas som opersonlig och kall i sitt sätt 

att agera då han inte följer några regler, varken på ett sportsligt, eller för den delen socialt plan. 

Trots detta inbringar hans roll som brutal fighter en ledande maktposition där ingen vill eller 

förmodat vågar ifrågasätta honom. När vetskapen om insatsen där han räddat soldater från att 

drunkna, stärkte hans maktposition ytterliggare fick han benämningen “War hero”.  

Brendan som upplevs göra alla rätt han kan i form av uppförande och ansvarstagande, upplevs 

istället bli stämplad som svag av allmänheten. Hans kämparglöd under matcherna för dock med 

sig att han tillskrivs benämningen “Underdog”. Brendan måste därför genomgående i filmen 
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hävda sig för att tilldelas makt. Detta sker även väldigt långsamt då han inte tilldelats någon 

institutionell makt förhållande till sitt yrke, som Tommy tilldelas. 

 

Sammanfattningsvis kan där göras en koppling till brödernas tilldelade maktpositioner utifrån 

sociohistoriska samhällsaspekter. Nämligen de aspekter som konstaterar att manlighet och våld 

i dagens samhälle (likt en gladiator) på vissa sätt kan vara kopplade till fascination och makt. 

Detta är tydligt då Brendans beslutsamhet i att vinna för med sig att han vinner auktoritet hos 

publiken och kommentatorerna. Vidare är hans roll som “underdog” viktig där han 

representerar diskursen kring detta begrepp i och med att han vill bevisa sig värdig för sin far då 

Tommy tidigare blivit favoriserad på grund av sin talang inom kampsport. Det som dock 

uppfattas vara viktigast i filmen är hur diskurser kring syskonkärlek och brödraskap har en 

avgörande roll. Detta då bröderna trots våld, aggressioner och maktpositioner, i grund och 

botten visar på att familjen är viktigast av allt. Detta då Tommy i slutändan, trots sitt tidigare hat 

mot Paddy och Brendan, till slut förlåter sin storebror då han hör orden “I love you”. 
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5        Slutdiskussion 

  

De resultat jag uppnått är något annorlunda än vad jag förväntat mig få svar på i början av 

denna undersökning. Då jag tidigare varit bekant med materialet kan det tyckas vara så att jag 

redan från början haft en förväntan av vad jag faktiskt skulle kunna klargöra. Dock har analysen 

gjort att jag upptäckt underliggande betydelser hos karaktärerna i filmen som jag inte var 

medveten om tidigare. Ett exempel på det är maskuliniteterna jag förväntades se; Brendan var 

vid första anblick en klar undergiven maskulinitet men som jag senare upptäckte representerade 

hegemoni mest av alla maskuliniteter i filmen. Detta för att det utifrån sporten skapades en 

hegemonisk gestalt. Det vill säga någon som var främst eftersträvansvärd som MMA-fighter. 

Tommys karaktär överraskade mig i sin tur med att visa sig vara undergiven. Hans position som 

soldat och dess kringliggande diskurser förde med sig tron om att han bäst representerade en 

hegemonisk maskulinitet. Men vetskapen om hans bakomliggande attityder och beteende visade 

på någonting annat. 

Övriga förväntningar jag hade vid undersökningens början var de kringliggande och icke 

existerande diskurserna kring en MMA-fighter. Jag förväntade mig enkelt kunna klargöra dessa, 

samtidigt som jag också förväntade mig finna nya sanningar kring dessa sportutövare. Detta har 

visat sig problematiskt då jag anser att de kringliggande diskurser i filmen är svåra att tillämpa 

på det verkliga samhället då de gestaltas utifrån en fiktiv miljö. Detta även då filmen på denna 

punkt representerar för få gestaltningar på rollen som MMA-fighter.   

  

Syftet med undersökning anser jag har uppfyllts utifrån de resultat jag fått kring maktpositioner 

och maskuliniteter i filmen. En intressant upptäckt är där att filmen i sig i stort enbart 

innehåller just män. Vilka de flesta även varit vita män, vilka automatiskt har en typ av 

maktposition i det amerikanska samhället. I vidare forskning hade där kunnat redogöras vad 

övriga etniciteter i filmen har för specifika maktpositioner. Då det inte hörde till mina 

frågeställningar, valde jag dock att inte ta upp detta. Något jag anser bör läggas ytterligare fokus 

på är diskurser kring MMA-utövare. Eftersom sporten är så pass ny skulle ett angreppsätt vara 

att titta på UFC-galor och jämföra dem med filmen för att klargöra de faktiska tendenserna 

inom sporten. Det finns även intervjuer att få tag på där tittare får följa en MMA-fighter. Detta 

kan skapa möjligheten till att göra en mer trovärdig slutsats till de existerande diskurserna kring 

en MMA-fighter och därmed också skapa möjligheten till att eventuellt upptäcka nya sådana. 
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De insikter som undersökningen lett till är dock intressanta för diskurserna kring en MMA-

fighter. Trots det brutala våldet, visar brödernas olika gestaltningar i filmen på att vem som 

helst kan bli en fighter. Även om det uppfattades vara lättare för en soldat att bli accepterad 

inom sporten, så grundas det på vilja, mer än specifik typ av maskulinitet. Diskurserna kring en 

MMA-fighter i filmen visade sig genom Brendans kamp om segern att hegemonin inom sporten 

är föränderlig och att diskurserna inom sporten därmed också är det. 

 

Jag vill avslutningsvis passa på att tillägga en fråga som uppkommit under undersökningens 

gång. Den frågan är evig och intressant då filmens titel står för dess innehåll, men blivit för 

självklar för att i själva verket lägga närmare eftertanke på. Titeln ”Warrior” står i sig 

för ”Krigare”. Men vem av bröderna var det som titeln var tänkt representera? 

Det är många angreppssätt som här kan göras då de båda bröderna kan tyckas representera 

krigare – Brendan på ett filosofiskt plan, medan Tommy var krigare på ett mer bokstavligt plan 

genom sitt yrke som soldat. Detta är något som skulle kunna vara intressant att undersöka 

vidare. Detta exempelvis genom att undersöka filmens innehåll utifrån intertextualitet eller 

semiotiken tillsammans med filmens avslut. 
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