Abstrakt
Uppsatsen avser att undersöka hur den Italienska och den Italiensk-Amerikanska maffian gestaltas
inom det moderna film och tv-mediet. Undersökningen baseras på den Amerikanska dramaserien
Sopranos (David Chase, 1999-2007) och den Italienska filmen Gomorrah (Matteo Garrone, 2008).
Teoretiska utgångspunkter för uppsatsen är Politisk filosofi (Machiavelli, Hobbes), Pierre Bourdieus
habitus begrepp, ideologikritik, cultural studies och socialpsykologi. Slutsatsen visar en tydlig
skillnad mellan de olika filmtexterna vad gäller såväl narrativ, ideologiska aspekter och
psykologiskt orienterad människosyn, samt reflekterar över maffiafilmers roll utifrån en
populärkulturell kontext.
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1.

Inledning
Det moderna samhället erbjuder inte endast en rationell gemenskap utan producerar även olika

former av skuggsidor som subkulturer och kriminalitet, dvs. sociala rum utanför samhällets
gemenskap. Det kulturella intresset för dessa former av samhällets avarter har under lång tid varit
ett återkommande tema inom konst och populärkultur(från Baudelaire till Sons of anarchy)1.
Maffiafilmer är ett exempel på en genre som på olika sätt gestaltar detta samhälle i samhället, och
har samtidigt vunnit stora publikframgångar, inte minst dem sista 40 åren. Genom filmer som
Gudfadern och vidare genom Martin Scorseses skildringar har den italiensk-amerikanska maffian
som fiktiv underhållning både fascinerat och provocerat världen över. De senaste 10-15 åren har
genren fått ett allt större underhållningsvärde och vi kan roas av dessa antihjältar i såväl komedier
som Analyze this och i familjedramer som Sopranos. Vad man lätt kan glömma i denna
populariseringsprocess är den inte alltid lika glamorösa verklighet som dessa filmer faktiskt utgår
ifrån. I maffians hemland Italien är t.ex. kombinationen humor och maffiavåld något som skulle
uppfattas som direkt smaklöst. ”Här upplevs maffian enbart som blodigt allvar och siffrorna är
skrämmande. Under åren 1981-92 mördades ungefär 10 000 människor i maffiavåld i syd-Italien.
Utan rampljus, krämiga cannoli och melankolisk bakgrundsmusik” (Webster, 2004, s. 8). Det har
gjorts ett antal fiktiva gestaltningar av maffian i Italien och bland de mest kända hör tv-serien
Bläckfisken från 1980-talet och ett senare exempel är tv-filmen Il capo dei capi, som är baserad på
verkliga händelser och karaktärer ur den sicilianska maffian.
Mitt eget intresse för detta fenomen grundar sig i mångt och mycket i mina tidiga möten med
amerikanska filmer som Gudfadern, men framför allt genom Scorseses senare filmer. Detta i sin tur
utvecklades till ett allt större intresse för fenomenet i sig, vilket har resulterat i en hel del facklitterär
läsning om ämnet i fråga. Vad man först slås av vid en fördjupning av ämnet är framförallt den
kulturella skillnaden mellan dels norra och södra Italien, men också den mellan maffian i Amerika
och Italien. Den sicilianska maffian visar sig t.ex. långt mycket hänsynslösare och grymmare än
dess amerikanska motsvarighet, både i verkligheten och inom fiktionen. Detta till trots rör det sig i
grund och botten om samma kriminella organisation och den Amerikanska och Sicilianska maffian
har historiskt sätt alltid hållit nära band. Denna dubbelsidiga natur gör sig framförallt synbar inom
populärkulturella sammanhang, som både tilldragande och repellerande. Tilldragande i den
meningen att det oftast finns ett skimmer av glamour som gör sig synbart i en del av dessa
gestaltningar, genom bl.a. kläder och miljö, men även då de olika karaktärerna oftast porträtteras ur

1

Charles Baudelaire, fransk 1800-tals författare, poet och litteraturkritiker. Ledande gestalt för symbolismen, en litterär
riktning som växte fram i Paris under 1800-talets senare hälft. Sons of Anarchy, Amerikansk tv-serie om kriminella
motorcykelgäng.
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ett underdog-perspektiv, vilket underlättar en viss identifieringsprocess. Samtidigt finns det dock en
våldskultur som i allra högsta grad ter sig direkt främmande och irrationell ur ett modernt civiliserat
åskådarperspektiv, vilket tydligt bidrar till en distansering å publikens vägnar. Det finns med andra
ord en viss ambivalens vad gäller maffian som fiktiv underhållning, vilket jag valt att undersöka
närmare genom denna uppsats.

2.

Problemformulering, syfte och metod
Mitt syfte med denna uppsats är att göra en djupare undersökning av hur maffian porträtteras

inom det moderna filmmediet och på vilket sätt man kan skulle kunna säga att den förhärligar eller
problematiserar vad som i grunden ses som ett samhälleligt problem. Med andra ord vad säger dessa
gestaltningar om vår tid och dagens samhälle? Utifrån denna huvudfråga har jag valt att göra en
jämförande analys av den amerikanska tv-serien Sopranos(1999-2007) och den Italienska filmen
Gomorrah(2008). Den främsta anledningen till mina val av texter är att de båda på ett tydligt vis
skildrar den Italienska och den Italiensk-Amerikanska maffiakulturen i det moderna samhället.
Både Gomorrah och Sopranos utspelar sig under 2000-talet och kan därav fungera som relevant
material vid en jämförande analys. Det finns dock några grundläggande skillnader i dessa båda
filmtexter som har en direkt påverkan på analysens utformning. För det första är Sopranos en tvserie och Gomorrah en spelfilm, det rör sig om två skilda länder och två skilda samhällsklimat,
Sopranos är fiktion delvis baserad på verkliga amerikanska karaktärer, medan Gomorrah bygger
nästan uteslutande på dokumentärt material. Vad som dock i allra högsta grad kan ses som en
gemensam nämnare är att maffiakulturen är av central karaktär i båda filmtexterna och bör således
fungera som relevant underlag för en djupare undersökning av maffian som fiktiv gestaltning.
Vad gäller teorier har jag funnit det svårt att hitta en enhetlig teoretisk utgångspunkt, som
samtidigt skulle fungera som underlag för de frågeställningar som jag anser vara mest relevanta för
detta arbete. Samtidigt har det skrivits en hel del akademiska arbeten om Sopranos, utifrån
exempelvis psykoanalytisk, feministisk och post-kolonial teori. Jag har således, i den mån de olika
frågeställningarna berör redan avhandlade områden, tagit hänsyn till dessa, och i vissa fall utvecklat
dem ur mitt eget perspektiv.
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2.1. Frågeställningar
De frågor jag valt att undersöka närmare rör framför allt olika sociologiska, historiska och
ideologiska aspekter, samt stereotypiska föreställningar och människosyn. Jag har således främst
använt mig av Pierre Bourdieus habitus teorier, Cultural studies och ideologikritik men även
Joachim Israels bok Handling och samspel(1999) och den florentinske 1500-tals filosofen Niccolò
Machiavelli. De frågeställningar jag valt att undersöka närmare är som följer:
•

Hur presenteras detta samhälle i samhället?

•

Hur presenteras maffiasamhället utifrån ett habitus perspektiv?

•

Vilken ideologi ger de olika filmtexterna uttryck för?

•

Förstärks vissa stereotypa föreställningar?

•

Vem identifierar man sig med och varför?

•

Vilken människosyn uttrycker de båda filmtexterna?

2.2. Metod: Hermeneutik
När man analyserar olika kulturella fenomen eller konstnärliga verk, erbjuds det oftast inga
slutgiltiga svar i en mer positivistisk mening. Detta leder in på vad som kallas den hermeneutiska
metoden, och är av central karaktär inom humaniora och samhällsforskningen. Med hjälp av Jostein
Gripsruds bok Medieteori Mediesamhälle(2011), samt Sören Kjörups bok Människovetenskaperna
(1999) följer nedan en redogörelse av hermeneutiken som vetenskaplig metod, vilka områden den
traditionellt används samt vilken relevans den kan tänkas ha för filmanalysen.
Hermeneutiken brukar översättas till allmän tolkningslära och går att spåra så långt tillbaka i
tiden som till antiken. Man använde sig då av denna metod för att tyda gamla och obeskrivliga
skrifter. Metoden blev senare vanlig inom bl.a. teologi och studiet av bibliska texter, och har vidare,
sedan romantiken och framåt, fungerat som en filosofisk tradition med namn som Martin Heidegger
och Wilhelm Dilthey. Dilthey var t.ex. upphovsman till den berömda distinktionen mellan
förklarande och förstående vetenskaper, dvs. den mellan de naturvetenskapliga och de
samhällsvetenskapliga.
En central tanke inom hermeneutiken är den om hur en text kan bestå av en betydelsemångfald.
Den uppfattas olika av olika personer, men den förändrar även betydelse med tiden och tolkas olika
utifrån skilda samhällen och kulturer. Just synen på historisk kunskap problematiserades bl.a. av
Hans Georg Gadamer, vars teorier är av central karaktär inom den hermeneutiska traditionen. ”För
att förstå måste man dels analysera det enskilda, dels syntetisera till en helhet. Och likaledes måste
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man för att kunna tolka för andra både redogöra för enskildheter och för helheten, som sedan
utvecklas till ingenting mindre än en sann reproduktion eller återskapelse av det redan skapade”
(Kjörup, s. 252). Den relativistiska hållningen är med andra ord central inom hermeneutiken, vilket
även denna uppsats kommer att påvisa, då den i lika hög grad behandlar historiska händelser och
således betonar en individuell tolkningsförmåga.
Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är förståelsehorisonten och syftar till den förförståelse
vi besitter då vi ska tolka en ny text i form av t.ex. film eller roman. Vår förförståelse innefattar den
kunskap vi tidigare har inhämtat från liknande texter, och är således av central betydelse i vår
bekantskap med den nya texten. Inom hermeneutiken existerar ingen objektiv eller absolut kunskap
och vår förståelsehorisont betecknar den kunskap vi själva besitter. Denna i sin tur befinner sig i
ständig förändring genom våra möten med andra människor kunskap och idéer, och kan således
förklaras som en pågående process. Detta leder vidare till det snarlika begreppet
förväntningshorisonten som även den är viktig inom den hermeneutiska metoden. En
samhällsforskare kan t.ex. inte bara ge sig ut och göra en observation av samhället, utan måste klart
och tydligt veta vad han ska söka efter. Resultatet redovisas senare utifrån forskarens egna
förkunskaper och teoretiska antaganden. Det samma gäller vid studiet av t.ex. en filmtext, där
forskarens kunskaps intresse är av central betydelse(op.cit, s. 179-80).
Dessa faktorer i form av våra egna förväntningar och preliminära bild av ett socialt fenomen
eller en konstnärlig text, ligger till grund för det som inom hermeneutiken kallas för den
hermeneutiska cirkeln. I våra möten med ny kunskap och olika idéer utvidgas denna cirkel och ökar
således vår förståelse. Om vi tar en film som exempel får enskilda scener betydelse först utifrån en
helhetskontext. Det är oftast i filmens slutskede som de enskilda scenerna placeras i ett större
sammanhang. Något som sker i en tidig scen kan t.ex. uppfattas trivialt men visar sig sedan vara av
central betydelse. Om man ser om filmen en gång till, kanske de olika delarna får ännu större
betydelse.” man måste förstå delen för att förstå helheten, och man måste förstå helheten för att
förstå delarna”(op.cit, s. 182). Den hermeneutiska cirkeln befinner sig alltså i en ständig förändring
och betecknar en process som är av avgörande betydelse inom den filmvetenskapliga forskningen.
I denna uppsats kommer den hermeneutiska metoden vara av central karaktär, då min egen
förförståelse ligger som grund för de olika tolkningar och svar jag funnit. Med andra ord kommer
ingen absolut sanning att erhållas, vilket inte nog kan poängteras.

3.

Teoretiska utgångspunkter

3.1. Historisk bakgrund
Maffian härstammar från Sicilien och är en kriminell organisation vars främsta verksamhet
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kretsar kring olika former av beskyddarverksamhet, droghantering och annan olaglig verksamhet. .
Det går att spåra maffian i dess nuvarande form tillbaka till 1800-talet, men det finns belägg för att
den existerat som organisation betydligt längre än så. En vanlig orsaksförklaring som brukar ges
angående maffians fäste på Sicilien är öns historiska bakgrund. Fram till Italiens enande 1860 har
Sicilien under flera tusen år, oavbrutet erövrats och kontrollerats av främmande makter och folkslag
som t.ex. greker, fenicier, araber, spanjorer och normander( Lappalainen, 1993, s. 161). Detta menar
man ligger som viss grund för en mer fientlig attityd bland öns befolkning, gentemot olika former
av styrelseskick och statliga institutioner, vilket i sin tur har underlättat maffians inflytande.
I Italien är maffiaproblemet främst lokaliserat till södern, även kallat Mezzogiorno. I Italien
omfattar denna region allt söder om Rom, inklusive Sicilien och Sardinien. Denna region har
beroende på olika historiska och politiska faktorer, förblivit underutvecklat i motsatt till norra
Italien med sin ekonomiska tillväxt och mera utvecklade industrisamhälle. Samtidigt har förtroendet
för staten och auktoritära institutioner, precis som Sicilien, varit låg i övriga syd-Italien.
I södra Italien går maffian under olika namn, baserar på vilken region den härstammar ifrån. På
Sicilien kallas den traditionellt för Cosa Nostra(vår sak), i Kalabrien för 'Ndranghtetan och i
Kampanien går den under namnet Camorran. Det finns vissa skillnader mellan de olika
organisationerna, men i grund och botten utgörs dom av samma strukturella uppbyggnad och ägnar
sig åt liknande brottslig verksamhet. I denna uppsats analyseras filmen Gomorrah som är baserad
på det sistnämnda, dvs. den Neapel baserade Camorran, belägen i den södra regionen Kampanien
(vilken även har en koppling till Sopranos, då den fiktiva familjen har släktband till regionen och
den lilla byn Avellino).
Maffians historia i USA går att spåra till det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets stora
immigrant våg då människor från hela Europa valde att immigrera till det stora landet i väst. Många
av de invandrade människorna från södra Italien och Sicilien, var fattiga och möttes vid sin
landstigning vid Ellis Island, New York av en hårdare tillvaro än man från början räknat med. En
del av dessa människor tog med sig vissa av hemlandets mer tvivelaktiga traditioner i form av
maffiakulturen vilket resulterade i New Yorks fem ledande maffiafamiljer(Bonanno, Gambino,
Lucchese, Colombo och Genovese) som under 1900-talet har dominerat stadens organiserade
brottslighet.
Tomas Lappalainen redogör i sin bok Maffia(1993) för den Italienska maffians hierarkiska
uppbyggnad, som i stort sett ser likadan ut i USA. Högst upp i organisationens hierarki befinner sig
familjens ledare, även kallad Capo di tutti capi (gudfader, eller boss över alla bossar), under honom
finns det oftast en vice president(Underboss) samt en rådgivare(Consiglieri). Under detta högsta
ledarskap finns det, vad man inom maffiaspråk kallar Capos(gruppchefer) som styr över små eller
stora kriminella grupper med varierande antal medlemmar. Dessa medlemmar kallas för
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Soldiers(soldater) och är den lägsta rangen inom maffians innersta hierarki. Medlemskapet i
Maffian bekräftas genom en initiationsrit och när man genomgått den blir man vad som kallas
en ”ärans man”, eller på engelska ”made man” (op.cit, 100). När man väl genomgått denna
invigning finns det ingen utväg och alla avhopp eller samarbeten med polisiära myndigheter
bestraffas med döden.

3.2. Niccolò Machiavelli och Thomas Hobbes
När man traditionellt ska beskriva hur ett maffiasamhälle är uppbyggt och strukturerat brukar
man ofta anknyta till 1500/1600-tals filosoferna Thomas Hobbes och Niccolò Machiavellis idéer
om den ideala staten. Med Lappalainens bok Maffia(1993), och Machiavellis bok Fursten(2009)
som underlag följer nedan en redogörelse av de mest framträdande dragen inom denna politiska
filosofi.
Hobbes och Machiavelli såg individuella intressen och särintressen som det största problemet för
staten och menade vidare att ingen människa i grund och botten kunde ha ideella motiv. Människan
såg först och främst till sina egna och den närmaste familjens intressen.
Machiavelli formulerade sina idéer på följande vis: ”Ty om människorna kan man i allmänhet säga
att de är otacksamma, flyktiga och hycklande, att de flyr undan faran och att de är vinningslystna,
och medan du visar dem godhet är de alla dina, de offrar sitt blod, sina ägodelar, sitt liv och sina
söner när ditt behov därav är avlägset, men om faran närmar sig gör de uppror” (Machiavelli,
Fursten, s. 218) Hobbes utgår även han ifrån en i grund och botten mänsklig egoism och pekar
vidare på hur skillnaden emellan människor är ganska liten, vad gäller såväl intelligens som fysisk
styrka. Detta menar han resulterar vidare i att någon given hierarki inte kan uppstå, då den svagare
alltid kan döda den starkare om han bara använder nog med list eller konspirerar tillsammans med
andra. Både Hobbes och Machiavelli menade att i människans naturtillstånd pågick en ständig
konflikt, där alla krigar mot alla. Detta leder vidare på tanken hur den ideala statsbildningen på
bästa sätt håller ihop och styrs.
För det första förespråkar både Hobbes och Machiavelli en stark ledare, även om här finns vissa
skillnader i form av styrelseskick. Machiavelli utvecklar sina tankar i Fursten, där han betonar
vikten av goda rådgivare. En viktig strategi för att uppehålla ett förtroendeband mellan fursten och
hans rådgivare menar Machiavelli, består i att utdela ansvarsfulla uppgifter samt ära och pengar. På
detta sätt menar han att rådgivarna upplever att de har något att förlora om fursten faller. Hobbes
som är mindre pragmatisk förespråkar istället ett enväldigt styre, då han menar att ju mer personer
som är inblandade, desto mer särintressen riskerar att underminera statens förtroende och slita
sönder dess enhet. Makten i staten bör således samlas kring en enda person, vilket enligt Hobbes är
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en förutsättning för största möjliga sammanfall mellan samhällets gemensamma och regentens
privata intressen.
På en annan punkt är de dock överens, nämligen i den hur man hanterar olika former av
särintressen inom det civila samhället. Här blir fruktan för våldet centralt. Både Machiavelli och
Hobbes menar på att statens rykte som hämnare ska finnas inom varje människa, inte som en
omedelbar kraft men mer som en hot liggande luften. Ryktet eller ryktbarheten är alltså vad som
förmår staten att inta dess ledande position och således uppehålla ordning inom det civila samhället.
Detta leder tillbaka till Hobbes tankar om naturtillståndet där han pekar på tre direkta orsaker till att
människor hamnar i konflikt med varandra; Konkurrens, misstro och ära, med betoning på det
sistnämnda. Med andra ord menar Hobbes att användandet av våld, främst är en försvarsmekanism
som är direkt kopplat till upprätthållandet av ära och ryktbarhet. Machiavelli menar å sin sida att en
furste som ständigt predikar fred och trohet förlorar sin ryktbarhet vilket i sin tur försvagar staten.
Det säkraste sättet att bevara statens rykte blir därför att, genom våldsamma operationer återskapa
det på nytt. Fruktan om våldet är alltså central i Hobbes och Machiavellis ideala statsbildning och
en slående likhet finns även att hitta inom maffiakulturen.

3.3. Bourdieus habitus-begrepp
Den franske sociologen Pierre Bourdieu utvecklade i slutet av 1960-talet sina teorier rörande
människans sociala samspel och förhållande med sin omgivning baserat på dess individuella
bakgrund och livshistoria. Centrala begrepp inom denna teoribildning är habitus, sociala fält samt
symboliskt och socialt kapital. I denna uppsats kommer jag fokusera på de båda förstnämnda
begreppen och nedan följer en redogörelse av dessa utifrån Jostein Gripsrud bok Mediakultur,
mediesamhälle.
Habitus är ett begrepp som avser att beteckna en människas personlighetsstruktur såsom den har
formats utifrån vissa specifika förhållanden rörande exempelvis klass eller etnisk bakgrund. Vi
agerar alltså alla utifrån en visst habitus som har införlivats under vår livshistoria, där yttre sociala
betingelser, formar vårt sätt att uppfatta världen och vidare i hur vi tänker och agerar. Individen är
genom sitt habitus inte finaliserad i någon deterministisk mening eftersom den är en produkt av en
pågående socialiseringsprocess. Den är med andra ord inte helt färdig, men saknar inte heller spår
av individens förflutna. Bourdieu menar att individens habitus har en central betydelse vid olika val
i livet. Exempel på detta är utbildningsval vilket kan illustreras genom ett exempel av Jostein
Gripsrud angående universitetsstudier: ”Att välja universitetsstudier verkar mer naturligt för barn
till akademiker. Som exempel kan nämnas att av alla som föddes i Norge 1964 och 1965 var det 24
procent som vid 27 års ålder hade påbörjat eller avslutat en universitets eller högskoleutbildning.
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Bland dessa var hela 63 procent barn till akademikerföräldrar, medan bara 16 procent var barn till
familjer där ingen av föräldrarna hade någon sådan utbildning” (Gripsrud, 2011, s. 101). Individens
habitus eller dess mentala vana om man så vill, är alltså central och utgör ett naturligt
förhållningssätt där individens socialt betingade system av dispositioner har en direkt inverkan på
framtida positionering inom den allt mer komplexa samhällshierarkin. Bourdieus habitus begrepp
leder vidare till vad han kallas sociala fält, dvs. olika samhällsområden där individer, utifrån deras
habitus, förenas genom gemensamma intressen och värderingar. Bourdieu talar således inte om
samhället utifrån ett enhetligt perspektiv, utan betonar dessa sociala rum, där vissa specifika koder
och regler baserade på individers habitus förekommer. Exempel på vanligt förekommande sociala
fält är utbildningsfältet, det litterära fältet, det vetenskapliga fältet, det kulturella fältet osv. Vidare
menar Bourdieu att inom dessa sociala fält, råder det ofta en viss maktkamp och interna stridigheter
i syfte att erhålla status och erkännande bland andra aktörer inom samma fält.
Vad som är viktigt att poängtera är att dessa fält inte nödvändigtvis behöver utgöras av
institutioner som t.ex. det akademiska fältet utan lika gärna kan vara baserade på människors
intressen och olika umgängesfält. Vad som dock är gemensamt för alla sociala fält är att det finns
vissa grundläggande värderingar, attityder och idéer som för de olika deltagarna anses som
självklara.

3.4. Ideologikritik
Ideologikritik som filmvetenskaplig metod syftar till att analysera en filmtext utifrån samtida
sociala, politiska och kulturella strömningar och på vilket sätt dessa gör sig synliga och påverkar en
filmtexts utformning och struktur. Ideologikritik förknippas främst med den marxistiska
teoribildning som företräddes av Frankfurtskolan, med Theodor Adorno och Max Horkheimer som
framträdande gestalter. I boken Upplysningens dialektik (1947) ger Adorno sin egen pessimistiska
bild av den västerländska kulturens förfall, där han menar på hur upplysningstidens löften om det
fria samhället och människans myndighetsförklaring, slagit om i motsatt riktning och bl.a resulterat
i en kapitalistiskt styrd kulturindustri. Med teoretisk utgångspunkt i Marx alienationsteori, ansåg
Adorno att denna kulturindustri, i form av film och annan populärkultur, fungerade som vilken
industriell verksamhet som helst, då produkterna inte skiljer sig på ett meningsfullt från varandra,
eftersom differensen endast betonar dess kapitala investering. ”Underhållning efterfrågas av den
som vill dra sig undan den mekaniserade arbetsprocessen för att på nytt orka med den. Men
samtidigt har mekaniseringen en sådan makt över fritidsmänniskan att hon inte kan uppleva något
annat än efterbildningar av just arbetsprocessen (Adorno/Horkheimer, 2011, s. 154).
Den vanligaste formen av ideologikritik är den som analyserar ett system av idéer och
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värderingar som syftar till att bibehålla status quo, dvs. rådande maktförhållanden och normer, och
på vilket sätt man kan säga att detta synliggörs i olika mediala sammanhang. Även om den
marxistiska teoribildningen sedan 1960-talets studentrörelser och stora vänstervåg, varit mer eller
mindre obligatorisk i filmvetenskapliga sammanhang bör nämnas att ideologikritik som teoretisk
metod inte nödvändigtvis behöver utgå från ett marxistiskt perspektiv, utan kan likväl användas
omvänt, då man exempelvis kritiskt granskar marxism i totalitära stater och diktaturer.

3.5. Cultural studies
Cultural studies som vetenskaplig disciplin växte fram i England i början av 1960-talet och
bestod av teoretiker som Richard Hoggart, Raymond Williams men kanske framförallt Stuart Hall.
Likt Adorno och Frankfurtskolan ägnade man sig bl.a åt kritisk analys av kommersiell masskultur
utifrån en oftast marxistisk och semiotisk teoribildning. Cultural studies som akademiskt fält
kombinerar utöver detta ett ett antal olika teoretiska underlag bestående av bl.a feminism, filosofi,
historia och mediateori där teoretiker som Laura Mulvey, Michel Foucault och Roland Barthes har
varit särskilt betydelsefulla. Cultural studies som akademisk fält erbjuder med andra ord ett relativt
brett urval av teoretiska utgångspunkter, med avsikt att studera olika meningsbärande strukturer
utifrån en kulturantropologisk kontext. Kultur som i detta fall syftar till allt från storslagna idéer,
klassisk litteratur och filosofi till dagens populärkultur och nöjesindustri. För att citera
Hall: ”Kultur, i detta avseendet genomsyrar hela samhället. Det är vad som skiljer olika mänskliga
element inom det sociala livet från vad som helt enkelt är biologiskt förankrat. Den betonar en
avgörande roll som symbolisk domän och fungerar som hjärtat inom det sociala livet.”(Hall,
Representations, 2013, s. xix)
Ytterligare en central influens inom Cultural studies var den Italienske marxisten och politiska
filosofen Antonio Gramsci och hans begrepp kulturell hegemoni. Enligt Gramsci uppehålls det
kapitalistiska samhället främst av den kulturella överhögheten, där det borgerliga perspektivet att se
på världen upphöjs till norm. Detta i sin tur, menar Gramsci, får de lägre klasserna att se
kapitalismen som en självklarhet då den anses avspegla ett sunt förnuft. Arbetarklassen borde enligt
Gramsci istället skapa en alternativ kultur som stod i kontrast till den borgerliga världsbilden. Detta
menade han var en förutsättning i målet att ersätta den kapitalistiska staten och skapa ett mer
socialistiskt samhälle (Stam, 2000, s. 123-124). Cultural studies fokuserar främst på klass, etnicitet,
genus, ålder, sexuell läggning och nationell tillhörighet, med avsikt att ge ett större utrymme för de
mer marginaliserade rösterna i samhället. I denna uppsats har jag främst använt mig av Halls teorier
rörande filmiska stereotyper, där boken Representations har varit till viss hjälp som teoretisk
underlag, men även Robyn Wiegmans olika historiska förklaringsmodeller, vilka jag kommer
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beskriva mer ingående i den löpande textanalysen.

4.

Beskrivning av filmtexterna

4.1. Sopranos
Sopranos var en amerikansk dramaserie skapad av David Chase och producerad av bolaget
HBO, som sändes i 6 säsonger mellan åren1999 och 2007. Serien kretsar kring maffiabossen Tony
Soprano och utgår dels ifrån hans närmaste familj bestående av frun Carmela, dottern Meadow,
sonen Anthony Jr och den New Jersey baserade maffiafamilj han styr över. Framträdande karaktärer
i Sopranos brottssyndikat, vars verksamhet främst utgår i från en stripteaseklubb(Bada Bing) och en
charkuteriaffär(Satriales), är hans farbror Uncle Junior Soprano, hans närmaste rådgivare Silvio
Dante, hans brorson Christopher Moltisanti och soldaten Paulie Gualtieri som alla medverkar i
seriens 6 olika säsonger. Utöver detta finns det en mängd olika karaktärer som med jämna
mellanrum återkommer i seriens handling som exempelvis restaurangägaren Artie Bucco, vännen
och affärskollegan Hesh Rabkin, karaktärer från den New York baserade Lupertazzi familjen, olika
FBI agenter och Tonys syster Janice Soprano som från och med säsong 2 har en allt mer
framträdande roll i serien. Serien handlar till största del om den psykologiska vardagsstress,
huvudkaraktären och anti-hjälten Tony Soprano upplever genom de olika krav som ställs från både
hans omedelbara familj och den maffiafamilj han styr över. Detta tar sig uttryck i de terapisamtal
han från och med första avsnittet inleder med en annan av seriens mest framträdande karaktärer, den
kvinnliga psykiatrikern Dr Melfi.
Ur en tematisk aspekt är Sopranos lika mycket ett familjedrama, som en serie om den ItalienskAmerikanska maffian där olika psykologiska, filosofiska och intertextuella inslag är av central
karaktär. I detta avseendet skiljer sig serien märkbart från andra tidstypiska Amerikanska tv-serer,
framförallt genom dess postmoderna bildspråk. Exempel på detta är de olika drömsekvenser, tydligt
inspirerade av David Lynch, som återkommer genom seriens alla 6 säsonger.
Sammanlagt har det gjorts 86 avsnitt av Sopranos, med en längd på ca 45-60 minuter per avsnitt.
I denna uppsats kommer jag fokusera på de avsnitt jag anser utgöra mest relevans för respektive
frågeställning, vilket har underlättats av min sedan tidigare, relativt omfattande bekantskap med
serien i fråga.

4.2. Gomorrah
Gomorrah är en Italiensk film från 2008 regisserad av Matteo Garrone. Filmen är baserad på
Roberto Savianos bok med samma namn och bygger på verkliga händelser från den Neapel
baserade Camorran. Filmen inleds på en solarium anläggning där en våldsam avrättning äger rum.
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Det visar sig senare vara en uppgörelse mellan två fraktioner ur den verkliga maffiaklanen Di Lauro
som styr över Scampia-Secondigliano regionen, som är ett förortsdistrikt beläget i norra Neapel.
Fraktionerna består dels av en grupp medlemmar trogna det gamla styret och en utbrytargrupp
kallad scissionisti(separatisterna). Denna scen inleder vad som kallas ”faida di scampia”(Scampia
fejden) och är vad filmens handling grundar sig på. I filmen får man följa personer parallellt utifrån
fem olika historier och hur deras liv direkt eller indirekt berörs av den organiserade brottsligheten.
Don Ciro är en skygg medelålders man som agerar mellanhand och överför pengar till fängslade
maffiamedlemmar ur Di Lauro klanen. När fejden inom maffiafamiljen bryter ut hamnar mellan de
olika fraktionerna vilket tvingar honom att mot sin vilja byta sida. Totó är en 13 årig pojke som
arbetar som leveransbud för grönsaker. Han bevittnar hur några knarklangare överger en påse med
droger, samt en pistol vid en polisrazzia i Scampia området. Han överlämnar påsen och pistolen till
ägarna som tillhör maffian och blir på detta sätt indragen i maffiaverksamheten. Roberto är en
nyexaminerad student som arbetar inom avfallshanterings branschen. Hans boss Franco ägnar sig åt
olaglig dumpning av olika kemikalier. De olika konsekvenser som uppstår genom denna
verksamhet, får Roberto att bli mer och mer skeptisk till sitt leverbröd, vilket till slut leder till att
han hoppar av. Pasquale är en skräddare som jobbar för ett Camorra relaterat företag. Han antar ett
erbjudande om ett nattjobb, där han lär upp kinesiska arbetare inom klädindustrin. Då detta företag
tävlar med lokala maffiakontrollerade firmor, måste han hålla en låg profil och eskorteras fram och
tillbaka av kineserna, liggande i bakluckan på en bil. Hans hemliga arbete upptäcks dock, vilket
resulterar i ett bakhåll utfört av maffian, och han lämnar den sönderskjutna bilen som enda
överlevande. Marco och Ciro är två unga, naiva gangster wannabees som försöker starta någon form
av egen kriminell verksamhet, oberoende av den lokala maffian. De utför diverse småbrott som rån
och stöld men hamnar till sist i konflikt med det styrande syndikatet, vilket får minst sagt ödesdigra
konsekvenser.

5.

Analys av filmtexterna

5.1. Hur skildras maffian som ett samhälle inom samhället?
Sopranos utspelar sig i New Jersey i modern tid, vi följer Tony Soprano dels utifrån hans
kriminella maffiafamilj och dels från hans omedelbara blodsfamilj. Vidare får man i varje avsnitt ta
del av hans terapisamtal med sin psykiatriker Dr Melfi, samt en mängd andra karaktärer ur det
civila samhället. Med andra ord ges det en relativt mångfacetterad bild av hur maffiakulturen
fungerar i kontrast till det amerikanska civilsamhället. Sopranos är som tidigare nämnt lika mycket
ett familjedrama som en serie om maffian och kan därför analyseras ur ett flertal olika perspektiv,
men om man ser till hur Tony och hans maffiamedlemmar agerar inom sin egen slutna cirkel kan
man här hitta en hel del paralleller till Hobbes och framförallt Machiavellis tankar om den ideala
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staten. I Sopranos som för övrigt erbjuder ett rikt utbud av intertextuella inslag, fungerar
Machiavelli mer eller mindre som en återkommande referens och Tony använder sig av dennes citat
vid ett flertal tillfällen. I detta sammanhang bör även nämnas Tonys uppskattning av den kinesiske
krigsgeneralen Sun Tzu och hans bok The art of war. ”Now, most of the guys i know read
Machiavelli, but this book is better, when it comes to strategy” förklarar Tony i ett av sina samtal
med Dr Melfi (University, 3.06). Dessa filosofiska aspekter har analyserats i olika avsnitt i både The
Soprano reader och Therefore i kill, där man dragit olika paralleller mellan Niccolò Machiavelli och
Tony Soprano som effektiv ledare och maffiaboss. Dean DeFino beskriver denna koppling mer
ingående i sin essä ”The prince of north jersey” och pekar på olika förklaringar angående filosofens
inflytande inom vissa specifika kretsar. ”Machiavellis ord uppfattas ofta som cyniska då hans
argument syftade till rådgivning för den tidens korrumperade män(Medici-klanen i renässansens
Florens), på detta sätt har hans tankar fått rykte om sig som exemplariska och vägledande bland
vissa moderna läsare”(DeFino, s 182.). Vidare beskrivs hur exempelvis Benito Mussolini använde
sig av Fursten som en motivering för totalitarism, där staten är suverän och fungerar som en högsta
domän i samhällets makthierarki, samt hur bl.a Napoleon Bonaparte, Idi Amin och John Gotti alla
har uttryckt en beundran för filosofen.(op.cit)
I Sopranos gör sig Machiavellis tankar ständigt synliga eftersom det nästan hela tiden pågår en
konflikt, antingen inom den egna familjen eller med utomstående konkurrenter. Ett bra exempel
som kan illustrera detta kan hittas i första avsnittet i andra säsongen, Guy walks into a psychiatrist
office (2.01). Denna säsong inleds med hur saker och ting börjar återgå till det vanliga, efter första
säsongens huvudkonflikter inom den egna maffiafamiljen. Konflikten har bl.a resulterat i ett antal
döda, samt att Uncle Junior sitter i fängelse och att Tonys mor Livia, ligger inlagd på sjukhus.
Ryktet om att Tony Soprano har träffat en psykiatrieker, samt att han i ett tillstånd av raseri har
försökt att kväva sin egen mor har börjat florera inom den egna maffiafamiljen. Dessa rykten, som
är sanna, men direkt skadliga för Tonys anseende som ledare, sprids framförallt av en soldat under
Uncle Juniors ledning; vid namn Philly Parisi. För att återupprätta sitt rykte, och samtidigt skapa
ordning inom den egna maffiafamiljen väljer Tony här att agera efter en typisk machiavellisk
princip, och vi får som åskådare ta del av hur man väljer att lösa problemet.
Det hela inleds med att man iscensätter ett falskt scenario där soldaten Gigi Cestone blir avsläppt
av Paulie Gualtieri vid en flygplats. Han får med sig en väska och låtsar att han nyss är
hemkommen från en resa i Boston. Efter en stund blir han upphämtad av Parisi som intet ont
anande har erbjudit sig att köra den påstådda resenären in till New Jersey. Under bilresan samtalar
de båda med varandra om allt och inget och Cestone leder in samtalet på ryktet angående Tonys
besök hos en psykiatrieker och historien med hans mor. Efter att ha försäkrat sig om att Parisi,
under ganska lätt påtryckning, mer än gärna är villig att dela med sig av ryktena, blir han efter
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avslutad bilfärd kallt avrättad genom två skott i huvudet. Här kan man dra en ganska tydlig parallell
till Machiavelli och de strategiska råd som går att finna i Fursten. I ett avsnitt beskriver
exempelvis Machiavelli sin beundran för Cesare Borgia som av många ansågs vara grym, men som
genom sin grymhet var förmögen att återställa ordningen i Romagna och återinföra fred och trohet.2
I anslutning till detta skriver Machiavelli bl.a ; ”En furste behöver alltså inte bekymra sig om att han
får namn om sig att vara grym om han vill hålla sina undersåtar enade och trogna, ty med mycket få
varnande exempel är han mycket mildare än de furstar, vilka på grund av för stor mildhet
försummar att hålla efter den oordning som medför mord och rov, ty detta brukar vara till skada för
hela befolkningen, medan de exekutioner som fursten företar endast skadar en enda
person”( Machiavelli, Fursten, s.83-84). Scenen visar tydligt hur man väljer att tillämpa olika
former av våldsamma åtgärder inom det egna syndikatet, som man anser vila på en moralisk grund
och därigenom rättfärdigas. I Sopranos förekommer denna sortens våld med jämna mellanrum
genom alla seriens 6 säsonger, både inom den egna familjen, som med utomstående. Även
eventuella samarbeten med FBI bestraffas på ett liknande sätt. Våldsscenerna som tydligt hämtat
inspiration från Scorseses filmer, fungerar mer eller mindre som en nödvändig beståndsdel i seriens
dramaturgiska form. Och även om detta ibland i sitt syfte att underhålla, kan te sig aningen
överdrivet, fångar serien på ett relativt trovärdigt sätt den våldskultur som utgör själva essensen av
maffian som subkulturellt fenomen och brottslig organisation.
Gomorrah utspelar sig Neapels fattiga förortsdistrikt Scampia området och står i många
avseenden som ultimat kontrast till de Amerikanska miljöer som skildras i Sopranos. Filmen ger oss
heller inte någon tydlig inblick i maffiaorganisationens högsta ledning, utan utspelas till största del
i dess utkanter, vilket även markerar en skillnad mot tidigare Italienska gestaltningar som t.ex.
Bläckfisken vars handling i lika hög grad skildrade maffians koppling till det politiska finrummet
och det korrupta politiska systemet. Det är alltså här frågan om en helt annan gestaltning som har
föga gemensamt med dess Amerikanska motsvarighet, både vad gäller den filmiska iscensättningen
såväl som det konstnärliga uttrycket. Filmen inleds med en scen som utspelas i någon form av
solarium eller spa anläggning. En leende man stiger ut ur ett av solarierna och ger plats åt en annan.
En annan man befinner sig i ett närliggande rum och får en manikyr. De olika männen som
sammanlagt utgör ett antal av sju personer befinner sig i ett avslappnat tillstånd och skrattar och
skämtar med varandra, men det hela får plötsligt ett abrupt slut. En av männen tar plötsligt fram en
revolver och avrättar kallblodigt den man, han just har samtalat med. Tre andra män går samma öde
till mötes och det hela visar sig vara ett planerat attentat. Avrättningarna är över på några sekunder
och de tre resterande männen avlägsnar sig lugnt från platsen. De överlämnar samtidigt sina vapen i
2

Cesare Borgia, Italiensk furste och son till påven Alexander VI. Lät bl.a. avrätta en ståthållare genom styckning och lät
de två kroppsdelarna bli liggande på stadens torg. Något som både injagade skräck och beundran bland stadens
befolkning. (Nordin, Svante, filosofins historia, s. 236-239.)
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en väska, buren av en ung kvinna väntandes i anläggningens reception. Scenen ligger till grund för
den konflikt som filmen till största del utgår ifrån och tar oss med på en resa i Neapels mest
förfallna och dystra slumområden, där maffiaproblematiken är en del av vardagslivet.
Gomorrah är inte menad att underhålla, utan följer snarare den långa traditionen av neorealistisk
filmestetik som blivit något av signum för landets inhemska filmproduktion. Maffian skildras
enbart här som ett socialrealistiskt problem vilket gör sig särskilt tydligt genom det suggestiva och
något monotona berättarplanet. Som tidigare nämnts ger filmen ingen närmare presentation av vare
sig enskilda huvudkaraktärer eller maffians hierarkiska uppbyggnadsstruktur och till skillnad från
Sopranos får man som åskådare inte heller några tydliga orsaksförklaringar till de många olika
våldsamheter som äger rum. Oavsett detta kan man även i Gomorrah hitta en tydlig koppling till
Machiavelli i det hur maffiasamhället opererar utanför det civila samhällets normer och
lagbundenheter. Detta skulle kunna exemplifieras genom hur den lokala maffiaklanen väljer att
hantera de två unga och naiva wannabe gangstrarna Marco och Ciro, som valt att sköta sin
kriminella verksamhet på egen hand, oberoende av den lokala maffians beskydd. Inspirerad av den
Amerikanska filmen Scarface(1983) rånar de först ett antal afrikanska immigranter under en
droghandelsaffär. Ryktet om denna incident sprids vidare till den lokala maffiabossen Giovanni som
under ett möte, varnar de båda från att upprepa detta beteende i framtiden. Marco och Ciro ignorerar
honom fullständigt och fortsätter istället med att stjäla ett stort arsenal av gömda vapen, tillhörande
den lokala maffian. De båda roar sig sedan genom avfyra skottsalvor vid en strandslätt i utkanten av
staden, iförda endast underkläder. I en senare scen använder de dem stulna vapnen till att råna en
spelhall och spenderar sedan pengarna på en lokal stripklubb. På klubben blir de dock ertappade av
de bestulna maffiamedlemmarna som hotar att döda dem, om de inte lämnar tillbaka stöldgodset
inom en dag. De båda är märkbart skärrade men uppträder trots hotet aningen bångstyrigt vilket
leder till att en lokal mafiosi vid namn Don Zio, vid ett möte på en bar, ger de båda ett falskt
erbjudande om att jobba för honom. Han erbjuder dem 10 000 euro om de lämnar tillbaka vapnen
och samtidigt utför ett mord på en påstådd gangster vid namn Peppe O'Cavallaro. Marco och Ciro
accepterar erbjudandet som senare visar sig vara en fälla.
Konflikten får sin upplösning i filmens slutscen som utspelar sig på en öde strand, där Marco
och Ciro befinner sig för att utföra det påstådda mordet. Ovetandes råkar de i stället ut för ett
bakhåll och avrättas genom ett flertal skottsalvor, utfört av bl.a. den lokala bossen Giovanni. Ett
antal äldre mafiosis infinner sig därefter på platsen, där man konstaterar att uppdraget har slutförts
och ordningen har återställts. De livlösa kropparna lastas sedan upp med hjälp av en traktor och
transporteras vidare iväg ut genom den ödsliga strandmiljön.
Här kan man dra en tydlig parallell till vad Machiavelli beskriver i ett avsnitt rörande moral och
löfteshållning. Machiavelli råder fursten att använda sig av djurens natur, och betonar där vikten av
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både slughet och förmågan att inge fruktan. Man bör enligt Machiavelli således inta rollen som både
räv och lejon på samma gång. På detta sätt menar han att man som räv är uppmärksam på fällor men
samtidigt, i rollen som lejon förmögen att, som han uttrycker det ”skrämma vargarna”. Machiavelli
skriver: ”En klok furste kan följaktligen inte och bör inte hålla sina ord, när detta är till skada för
honom och när de skäl som förorsakade hans löften inte längre är för handen. Om alla människor
var goda skulle denna föreskrift inte vara riktig, men eftersom människor är onda och inte är
ordhålliga mot dig behöver du inte vara ordhållig mot dem.”(op.cit, s.89)
Dessa tankar blir som sagt särskilt framträdande vid Don Zios möte med Marco och Ciro, då
man använder sig av en liknande strategi för att göra sig kvitt problemet och samtidigt lura de båda
unga brottslingarna i döden. För att åter citera Machiavelli ;”Den som bäst har förstått att utnyttja
rävens egenskaper har lyckats bäst. Men man måste kunna förkläda rävnaturen väl och vara en stor
hycklare och skrymtare. Människorna är så enfaldiga och så villiga att lyda det ögonblicket bjuder,
att den som bedrar alltid finner dem som låter sig bedras.”(op.cit).
I detta fall skulle man även kunna dra en parallell till föregående exempel gällande Sopranos, då
den våldsamma handlingen i lika hög grad kan ses som ett statuerat exempel. Våldet är maffians
främsta resurs och i Gomorrah visar man denna verklighet utan att försköna eller glorifiera den.
Rävspelet och de olika våldsamma handlingarna är av central karaktär och utgör således en
värdegrund som dess maffia medlemmar i tyst överenskommelse delar, även om denna gestaltning
skiljer sig en aning mellan de två olika filmtexterna.

5.2. Hur presenteras samhället utifrån en habitus-perspektiv?
Joachim Israel redogör i sitt avsnitt om relationistiska teser för Bourdieus habitus begrepp ur en
psykologisk och sociologisk samhällskontext. Med sin utgång i marxistisk teori skriver han
bl.a; ”Habitus är vad man med ett vagt ord skulle kunna kanna en disposition eller mentalitet, ett
sätt att varsebli och tolka världen mot bakgrund av givna värden, att förhålla sig till andra
människor och samhälleliga fenomen, att använda sig av ett bestämt språkbruk. Den kommer till
uttryck i en social praktik” (Israel, 1999, s.89). Vidare utvecklar han Bourdieus tankar om hur en
persons habitus har tillkommit under en lång socialisationsprocess som i sin tur är nära förknippad
med ens sociala klasstillhörighet. Med andra ord skulle man kunna säga att uppfostringsprocessen
är klassbestämd och har en avgörande roll i en persons habitus.
Även om det i Sopranos inte så mycket är en fråga om den traditionella klyftan mellan
arbetarklass och överklass, finns det en tydlig koppling till Bourdieus begrepp, inte bara vad gäller
sociala koder och språkbruk, men också i det hur de olika karaktärerna agerar utifrån sitt
individuella förflutna. Det mest uppenbara exemplet kan man statuera genom seriens huvudkaraktär
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Anthony Soprano, vars ledande position inom maffian, till stor del är ett direkt resultat av hans
direkta uppväxtmiljö. Både hans egen far(Johnny Soprano) och farbror(Uncle Junior) var ledande
gestalter inom den New Jersey baserade maffian och Tony för i sin tur denna tradition vidare. I de
många flashback scener som utspelar sig under hans terapisamtal med Dr Melfi ges en mer
detaljerad inblick i hans barn och ungdoms år, där man bl.a. får bevittna hans första möten med den
organiserade brottsligheten. Detta skildras med både svart humor och med en viss nostalgisk värme,
då scenerna tydligt fångar tidsandan under det sena 60-talets Amerika. I stort sätt alla karaktärer i
Sopranos som ingår i maffian, gör det pga sina familjära traditioner där vissa normer och
värderingar ses som självklara. Fostrade i en typisk arbetarklass miljö, ger maffian en chans att
klättra inom samhällshierarkin, men med livet som insats. Tony som mer än väl är medveten om sin
egen klassbakgrund, förklarar detta för Dr Melfi i seriens första avsnitt och markerar samtidigt en
tydlig skillnad mellan de båda, vad gäller habitus och uppväxtmiljö. ”Let me tell you something, I
had a semester and a half at college, so i understand Freud, and i understand therapy as a concept,
but in my world it does not go down. Can I be happier?, yeah, who couldn´t? (1.01). När det
kommer till Tonys egen son och dotter visar dock både han och hustrun Carmela en större välvilja
när det kommer till en framtida laglig karriär. Mycket av dramatiken som utspelar sig i
familjehemmet(förutom Tonys olika otrohetsaffärer) kretsar framför allt kring dottern Meadows
olika planerade universitetsstudier, och sonen Anthony Jr's bristande intresse för det samma. Den
något dysfunktionella far och son relationen är även den av central karaktär genom hela serien.
Israel utvecklar vidare Bourdieus tankar om habitus och de olika sociala fält som detta ger
upphov till, genom att exemplifiera det sociala samspel som råder på vetenskapliga institutioner och
universitet. Inom dessa institutioner finns det precis som i många andra sociala fält olika aktörer
med olika positioner och färdigheter. I detta fall rör det sig om professorer, lektorer, docenter osv.
Israel betonar här vikten av maktutövning som det sociala fältets främsta kännetecken, samt hur de
olika aktörerna kan agera både individuellt eller i små grupper, men aldrig som isolerade
element. ”Tanken om ett socialt fält innebär att det rör sig om ett nätverk av relationer. Aktörerna
relaterar sig till varandra i en pågående process och strävar efter att uppnå en viss position som ger
auktoritet, inflytande eller makt”(op.cit, s.90). Ur ett rent sociologiskt perspektiv finns det en
slående likhet mellan föregående exempel och de olika maktkamper och intressekonflikter som
uppstår inom olika maffiafamiljer. Naturligtvis med betoning på att det i senare fallet rör sig om en
hemlig kriminell organisation, där dess olika medlemmar, genom våld och olaglig verksamhet,
klättrar inom det sociala rummets givna hierarkiska ramar. Om det inom den vetenskapliga
institutionen är en fråga om intellektuell status där dess olika aktörer konkurrerar om
forskningsanslag och stipendier, är det inom maffian endast en fråga om ekonomisk status, och detta
baserat på aktörens skicklighet inom olika olagliga verksamheter som t.ex. ocker och
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beskyddarverksamhet. Trots att det här rör sig om två diametralt motsatta sociala fält när det
kommer till såväl värderingar som ändamål, finns det en slående likhet vad gäller den strukturella
uppbyggnaden, som i båda fallen erbjuder dess aktörer att klättra inom det sociala fältets hierarki.
I Sopranos skulle man kunna exemplifiera detta med en rad olika exempel, då serien på ett
tydligt vis ger en inblick i maffiaverksamhetens innersta krets, där det ständigt uppstår olika former
av maktkamper och intriger, baserade på de olika medlemmarnas målsättning att nå en högre
position och status. Tonys brorson Christopher, som i seriens första säsong fortfarande är oinvigd
gör t.ex. allt för att nå en högre position. I seriens första avsnittet begår han t.ex. ett mord på en
konkurrerande tjeckisk gangster inom avfallshanteringsranchen, i hopp om att detta kommer
att ”öppna böckerna” och göra honom till en ”made man”. Han får dock vänta till säsong 3 då hans
målsättning går i uppfyllelse, något som visar sig innebära ett större ansvar och mer stress än vad
han från början kunde föreställa sig. Konkurrensen om höga positioner är också av central karaktär i
Sopranos, vilket kan exemplifieras med den psykopatiskt lagde karaktären Ralph Ciffaretto, som i
säsong 3 hamnar i en förödande dispyt med Tony, då han, hög på kokain misshandlat en ung dansös
till döds utanför Bada Bing. Hans beteende försvårar hans möjlighet att inta positionen som Capo
över sitt crew, något han sedan gör allt för att återställa men utan resultat. När han efter ett sitdown
med Tony, i hopp om att bli förlåten, istället blir märkbart förolämpad, uttrycker han sitt missnöje
hos Lupertazzi familjens underboss Johnny Sack. ”I've given my life to this thing, and this is the
thanks I get!?”(3.08)3. Ambitionsnivån visar sig med andra hög inom maffians sociala fält, precis
som inom samhällets mer legitima områdessfärer. Israel skriver bl.a. ; ”Hierarkiska
organisationsstrukturer, begränsad tillgång till toppositioner, knapphet i ekonomiska tillgångar är
några av de faktorer som gör att just universitetsinstitutioner till fält med ständiga strider”(op.cit,
s.90). Samma sociologiska faktorer går alltså att finna i maffians sociala fält, med reservation för att
striderna i det här fallet, sker i ordets rätta bemärkelse.
När man analyserar den organiserade brottsligheten i Gomorrah efter Bourdieus habitus teorier,
gör de sig inte lika tydliga som i Sopranos. Detta har till stor del att göra med filmens
dramaturgiska form och handlingsplan, som varken ger oss några tydliga svar eller direkt inblick i
den hierarkiska uppbyggnad som är av central karaktär i maffiasammanhang. Man skulle dock, med
viss reservation kunna dra en parallell till Bourdieus egna studier av bondesamhället Kabylien i
Algeriet på 1950-talet. I sin studie lade han särskilt märke till att invånarna tycktes uppträda
intuitivt efter vissa komplicerade kulturella beteenderegler, regler som Bourdieu i sin tur var
tvungen att lära sig ungefär som ett nytt språk. Dessa socialt givna regler menar han verkade vara
inbyggda i människornas kroppar, ungefär på samma sätt som vi lär oss cykla eller simma, dvs. en
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Sitdown, inom maffiasammanhang ett avtalet möte där affärer diskuteras.
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kunskap man inte reflekterar över, utan som finns där automatiskt. På ett liknande sätt menar han
hur olika sociala regler och beteendemönster fanns lagrade hos de Algeriska byborna som en
uppsättning handlingstendenser och dispositioner, med andra ord som en automatisk inställning till
världen. (Gripsrud, s.100). När man förklarar den Italienska Maffiakulturen för en utomstående kan
det i många avseenden te sig på ett liknande sätt, då det finns en hederskultur och vissa sociala
regler som ur ett modernt västerländskt perspektiv närmast kan liknas vid ett stenålderstänkande.
Naturligtvis ska här inte göras någon förväxling mellan kriminella beteenden och Algerisk
landsbygdskultur men man kan ändå se en viss likhet vad gäller Bourdieus teorier ur ett rent
sociologiskt perspektiv.
Ett centralt tema i filmen är exempelvis hur de olika fraktionerna inom maffiaklanen hanterar de
olika konflikter de ställs inför och den vendetta liknande mentalitet som i många avseenden färgar
de olika karaktärerna. Detta kan exemplifieras i hur man väljer att agera efter att en ung medlem ur
Di Lauro klanen blivit skjuten på öppen gata i Scampia området. Han närmaste vänner, inklusive
den unge Totó befinner sig efter mordet på ett bårhus där den unge mannens kropp rullas in i ett
avskilt rum. De olika klan medlemmarna diskuterar därefter, hur man ska agera och vem som ska
bli nästa offer i konflikten. Man enas till slut genom att utse modern till en medlemmarna ur den
rivaliserande klanen till offer, en kvinna som den unge Totó för övrigt är bekant med genom sitt
arbete som varubud. Konsekvensen av detta leder till att han tvingas lura ut kvinnan ur sitt hem som
därefter skjuts ner av hans kriminella vänner på öppen gata.
Vad som är särskilt framträdande i detta sammanhang är hur de olika karaktärerna uppvisar en
form av lagrad mentalitet, knuten till ära och hederskodex, som står i direkt kontrast till de
lagbundenheter och normer som utgör ett normalt fungerande samhälle. I södra Italien har detta som
tidigare nämnts, en djupt rotad förklaring i befolkningens bristande tillit till staten och auktoritära
institutioner. Man löser helt enkelt konflikter på egen hand, utan rättsväsendets inblandning och
lagens långa arm. Detta blir särskilt framträdande i Gomorrah, då polisen endast gör sig synlig i ett
fåtal scener, men utan någon betydande relevans.

5.3. Vilken ideologi ger de olika texterna uttryck för?
När man analyserar Sopranos utifrån en ideologikritisk diskurs, baserad på en traditionell höger
och vänster skala kan man finna en hel del ambivalenta inslag, rörande såväl klassfrågor som det
Amerikanska samhället i sin helhet. För lika mycket som Sopranos kan sägas kritisera det moderna
kapitalistiska samhället och gestalta dess skuggsidor i form av kriminalitet och ökade klyftor, finns
här samtidigt en mer traditionell värdekonservatism rörande vissa sociala problem i dess implicita
framställning. Detta blir framförallt tydligt när det kommer till ur vems perspektiv de olika
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samhällsfrågorna skildras, samt vilken orsaksförklaring man då ger. För även om serien är allt annat
än konventionellt utformad, och ger en nyanserad bild av det Amerikanska samhället, vill jag påstå
att den i allra högsta grad utgår från en vit, manlig blick där vissa ideologiska värderingar som
präglar seriens olika karaktärer, framställs som mer legitima än andra. Exempel på detta är synen på
afro-amerikaner som jag återkommer till i en senare frågeställning. Vad man dock bör ha i åtanke är
att även om vissa karaktärers värderingar i många fall romantiseras behöver detta nödvändigtvis
inte vara ett ställningstagande från producenter eller manusförfattare. Att analysera en karaktärs
ideologiska värderingar kan ofta vara en svår uppgift just för att karaktären ofta uttrycker en fusion
av motstridiga ståndpunkter som därav inte behöver överensstämma med filmskaparen(i detta fall
David Chase och resterande manusförfattare). Detta kan illustreras genom ett exempel från Louis
Giannetti rörande den franske regissören Jean Luc Godard, vars filmer ofta innehåller karaktärer
med diverse olika ideologiska ståndpunkter, men där det aldrig riktigt framgår i vilken utsträckning
Godard själv delar dessa (Giannett, 1996, s. 396), något som kan tyckas ganska självklart då en
filmskapare i första hand ägnar sig åt ett kreativt konstnärligt skapande och inte någon politisk
opinionsverksamhet. Men som Giannetti uttrycker det ”Nästan alla filmer presenterar för oss
förebilder, idealiserade beteenden, negativa egenskaper och ett moraliserande synsätt, baserat på
filmskaparens egen uppfattning av rätt och fel” (op. cit s, 392).
Eftersom Sopranos är en serie som i lika stor utsträckning gestaltar maffian som den behandlar
det amerikanska samhället i övrigt kan man i serien hitta en mängd olika tematiska aspekter
angående samhällsproblem utifrån en omfattande ideologikritisk diskurs. Serien behandlar allt från
korruption, drogmissbruk och rasism till samhällsfrågor rörande homosexualitet och religion. I detta
avseendet uttrycker serien inga explicita ställningstaganden rörande rätt och fel, baserade på någon
ideologisk värdegrund, utan intar istället ett mer postmodernt förhållningssätt i dess artistiska
framställning. Serien såväl hyllar som driver med vissa traditionella konservativa ideal men är
samtidigt en av få serier som verkligen utmanar den konventionella Amerikanska film och TVindustrin med dess kapitalistiska värdegrund(Ett motsatt exempel kan illustreras genom Jostein
Gripsrud analys av tv-serien Dynasty, 1995).
Det finns dock ett antal aspekter värda att synliggöra, rörande seriens framställning av vissa
ideologiskt förankrade teman som bl.a rör den nationella identiteten och seriens förhärligande av
gamla svunna tider. I detta fall, satt i en kontext av postmodernt gangstervåld, lyfts dessa frågor
fram ur ett mer okonventionellt perspektiv, men kan samtidigt sägas ge uttryck för en viss
traditionell värdekonservatism. Jag har här valt att fokusera på det förstnämnda, som lyfts upp till
ytan i seriens avslutande säsong(2006/07) då frågor rörande terrorism får allt större utrymme i
handlingsplanet. Ur ett ideologikritiskt perspektiv kan man i denna säsong uttyda vissa implicita
ställningstaganden rörande den Amerikanska nationella identiteten, som under denna tid(Amerikas
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krig mot terrorismen) sätts på prov, pga nationens allt större sårbarhet för utomstående
terroristattacker och landets hotade position som ledande supermakt. I denna säsong introduceras
bl.a. två nya karaktärer vid namn Ahmed och Mohamed. De båda männen som är av arabiskt
ursprung och stamgäster på Bada Bing, ägnar sig åt diverse småbrott och gör en del affärer med
Christopher Moltisanti. Karaktärerna förekommer sporadiskt genom säsongens 21 avsnitt och nedan
följer en redogörelse för hur man valt att gestalta detta och hur deras roller kan sägas utgöra en del
utav en större kontext. Viktigt att betona är att dessa scener utspelar sig samtidigt som en rad andra
betydande händelser förekommer i serien. Exempel på detta är den upptrappade konflikten mellan
den rivaliserande New York familjen Lupertazzis och Anthony Jr´s depression och
självmordsförsök, som man kan läsa mer om i Jason Jacobs essä ”Christopher, Osama, and A.JContemporary Narcissism and Terrorism in The Sopranos” (Essential Soprano Reader, s. 65-80)
I avsnittet Members only (6.01) anländer Agent Harris och hans nya kollega Ron Goddard till
Satriales, där Tony och ett antal andra ur den närmaste kretsen befinner utanför och dricker kaffe i
solskenet. Tony som inte har sett Agent Harris på ett halvår, intar i vanlig ordning sin sarkastiska
men ändå vänliga försvarsposition och berättar att han blivit skuggad av en ny polis i ett halvår.
Harris berättar vidare att han har blivit förflyttad från organiserad brottslighet till terroristroteln och
att han har befunnit sig i Pakistan det senaste halvåret. Christopher som inte har en lika välvillig
inställning till FBI träffar i avsnittet Join the club (6.02) åter på Agent Harris och hans kollega då de
äter lunch på Satriales. Christopher intar direkt en nonchalant samtalston när han lite hånfullt frågar
hur det går med terroristbekämpningen. Agenterna uppträder behärskat och meddelar Christopher
att alla tips angående kriminalitet som skulle kunna vara terroristrelaterat är av intresse. Christopher
visar tydligt sin ovilja till samarbete men låter meddela att han tar terrorism på allvar och det
samma gäller i ännu högre grad Tony. I samma avsnitt träffar Christopher på Ahmed och Mohamed
som sitter i baren på Bada Bing. De båda parterna hälsar och utbyter några ord. Ahmed och
Mohamed frågar hur det är med Tony(som här ligger på sjukhus)och ber Christopher att hälsa
honom så gott. Som åskådare upplever man i detta läge inget som skulle uppfattas konstigt med de
båda männen, men kan ändå se ett visst samband med tidigare scener angående terroristbekämpning
som här sätts i en tydligare dramaturgisk kontext. I avsnittet Mr and Mrs Sacrimonis request (6.05)
uppsöker Ahmed och Mohamed, Christopher i en privat loge på Bada Bing för att diskutera affärer.
Christopher mottar de båda med en glad hälsning och frågar lite skämtsamt vad resten av de 40
rövarna är(en ironisk referens till Ali Baba och de 40 rövarna). Ahmed och Mohamad har med sig
dadlar som en gåva till Tony som nyss har kommit hem från sjukhuset och de ber Christopher åter
att ge deras bästa hälsningar. Lite oväntat frågar de båda sedan Christopher om han vet hur de kan
få tag på vapen, närmare bestämt; Tec-9or, halvautomatiska med förlängda magasin. En något
förvånad Christopher undrar varför och Mohamed svarar; ”Family problems, my former brother in
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law”. Scenen är ur ett västerländskt perspektiv ganska humoristisk, men den stereotypa bilden av
araber bekräftas redan här ganska tydligt. Som åskådare upplever man en ganska automatisk
koppling till antingen terrorism eller olika former hedersrelaterat våld. Med andra ord; vapen och
muslimer är ingen bra kombination. Temat fortsätter i avsnitt Live free or die (6.06) och inleds här
med en scen från South Bronx law center, där Tonys dotter Meadow har någon form av praktik.
Hon hanterar ett ärende rörande en Afghansk familj, vars son har häktats av FBI för misstänkt
terroristsamverkan. Familjen som för övrigt består av en far, mor och dotter menar på hur deras
mänskliga rättigheter har kränkts, då det inte finns några tydliga belägg för gripandet och hur
president George W Bush ignorerar den amerikanska grundlagen. Diskussionen fortsätter hemma
hos Sopranos, då Meadow uttrycker sin sympati för familjen och liknar den Amerikanska
regeringen vid en diktatur. Hon får ett svalt gehör av Carmela, som erkänner att hon röstade på
Bush, samt att det måste ha funnits en anledning till gripandet. Tony, i sin tur anser att Meadow
överreagerar och att hon borde lugna ner sig. Diskussionen hos familjen väcker vissa tankar hos
Tony som i nästa scen befinner sig på Bada Bing med Christopher. Han frågar då om Christophers
arabiska vänner möjligen skulle kunna ha någon koppling till Al Qaida. Christopher svarar att
tanken har slagit honom, eftersom de är fixerade vid vapen, men att de samtidigt verkar allt för
Amerikaniserade, och toleranta för att kunna ha någon koppling till islamistisk terrorverksamhet.
Temat återkommer senare avsnittet Chasin it (6.16) då Tony eskorteras av sin chaufför Dante Greco
genom New jerseys innerstad. Plötsligt ser han Ahmed och Mohammed vid ett övergångsställe
tillsammans med två andra muslimer klädda i traditionella orientaliska kläder. Vad som sker här är
att man tydligt utläser Tonys tankar genom hans ansiktsuttryck och man förstår precis vad han
tänker. Ur ett västerländskt perspektiv upplever man i denna scen en stark identifikation med
protagonisten eftersom vi förmodligen skulle reagera på samma sätt i en liknande situation. Den
stereotypa bilden av den andre blir här uppenbar som något främmande och irrationellt och anspelar
enligt min mening på en hel del fördomar.
Senare i samma avsnitt möter Tony åter igen Agent Harris och hans kollega på Satriales. Tony
som fattat vissa misstankar angående Ahmed och Mohammeds potentiella samröre med extremister,
ser här en chans att samarbeta, då hans uppgifter rörande Ahmed och Mohammed skulle kunna ha
en positiv effekt på en eventuell senare rättegångsprocess. Efter att ha försäkrat sig om att kunna
räkna med en viss framtida särbehandling, ringer han Christopher och får de båda arabernas
fullständiga namn, samt mobilnummer. Tonys uppgifter ger ingen omedelbar utdelning, då namnen
är okända för de båda agenterna. De visar dock sin tacksamhet och låter honom veta att hans
samarbete kan visa sig få betydelse i ett senare skede.
I The second coming (6.19) återkommer Agent Harris och hans kollega åter till Satriales och
visar upp ett fotografi på Ahmed och Mohammed som på detta kort bär traditionella muslimska
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kläder. Tony identifierar de båda männen och får veta att de möjligen kan ägna sig åt finansiering
men att det råder oklarhet om de båda männen fortfarande befinner sig i landet. Åter bekräftas
bilden av den andre, här i form av symboliken man utläser av det uppvisade fotografiet. Vi har alla
sett liknande bilder förut, och vi gör en ganska omedelbar koppling till bilder vi har sett i nyheter
och dagspress kopplade till islamistisk fundamentalism och terrorism. Denna scen menar jag,
förstärker denna uppfattning. Scenen bekräftar en redan etablerad post 9/11 föreställning, där
arabiska män i varje given situation utmålas som potentiella våldsverkare och religiösa fanatiker, en
främmande kraft och ett direkt hot mot den moderna västerländska civilisationen. Temat får sin
upplösning i avsnittet The blue comet (6.20) där Tony och Agent Harris åter möts på Satriales. Tony
frågar lite ironiskt hur det går med anti-terrorn och vidare om de båda araberna befinner sig i
Jordanien och får sina genitalier klämda, men Agent Harris svarar att de båda lika gärna kan vara
harmlösa pistaschförsäljare, vilket ger en indikation på att Tonys uppgifter inte har haft någon
avgörande betydelse. Han ger sedan en historisk referens rörande maffians samarbete med den
amerikanska regeringen: ”You know World War 2 your outfit protected the Brooklyn Navy Yard.
You think Roosevelt told Vito Genovese where Hitler was hold up?”4. En irriterad Tony ger sig
iväg, medan agent Harris efter några sekunders reflekterande, intar ett annat perspektiv och springer
i fatt honom. Han berättar då att han uppskattar att Tony gav honom de båda arabernas namn och att
han har suttit och funderat. Han ger då Tony information om den pågående konflikten mellan
Lupertazzi familjen, där källor pekar på att den rivaliserande familjen planerar att slå till mot Tony
och hans närmaste män, och att bollen redan är satt i rullning.
En slutsats man kan dra av föregående exempel är hur den nationella gemenskapen här drivs till
sin spets och i viss mån upphäver en av seriens mer ihållande intressekonflikter, dvs. den mellan
FBI och den organiserade brottsligheten. Man ställs här inför ett betydligt större hot i form av
Islamistisk fundamentalism, vilket överskuggar den annars så tydliga dikotomi av motsatspar, de
båda parterna symboliserar. Relationen mellan Tony och Agent Harris intar istället en mer
ömsesidig och vänskaplig karaktär, där man tycks vara i tyst samförstånd rörande vissa
grundläggande värderingar och livet i allmänhet. Motsatsen i detta fall, menar jag utgörs av de båda
karaktärerna Ahmed och Mohamed, vars roller i serien endast fungerar som en symbolisk motvikt
till det först nämnda. Karaktärerna saknar en tydlig relevans i det avseendet att de endast framställs
som en kontrast till den västerländska identiteten. Detta menar jag, tar sig ett implicit uttryck, då
föregående scener, endast utgör en bihandling till en av säsongens mer avgörande dramaturgiska
konflikter, dvs. den mellan Sopranos och den rivaliserande Lupertazzi familjen.
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Vito Genovese, Amerikansk maffiaboss och namne till Genovese familjen. En av de fem ledande maffiafamiljerna i
New York under 1900-talet.
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Gomorrah är en film som i mångt och mycket följer den Italienska neorealistiska traditionen i
det avseendet att filmen präglas av ett verklighetstroget uttryck där fokus ligger på människor inom
samhällets lägre sociala skikt. I detta avseendet har Gomorrah som tidigare nämnts föga gemensamt
med Sopranos, både vad gäller handling, dramaturgi och den filmiska iscensättningen. En tydlig
skillnad gentemot föregående exempel är att den politiska dimensionen här blir mer explicit synbar,
eftersom man tydligt fokuserar på vad man upplever som ett samhälleligt problem, som i detta fall
utgörs av organiserad brottslighet inom och omkring Neapel området. En tydlig indikation på detta
är filmens betoning av miljö och omgivande faktorer, som kan tolkas som en direkt orsaksförklaring
till de olika karaktärernas agerande ur en större samhällelig kontext. Giannetti skriver
bl.a ; ”Vänsteranhängare menar på att det mänskliga beteendet är inlärt och till största del går att
förändra genom lämplig miljömässig stimulans. Antisocialt beteendet är till största del ett resultat av
fattigdom, fördomar, brist på utbildning och låg social status snarare än ett uttryck baserat på
mänsklig natur eller bristande karaktär.”(op.cit , s, 398). Miljön i Gomorrah utgörs till största del
av förfallna betong och hyreshuskomplex, långt ifrån de luxuösa miljöer som t.ex. skildras i
Sopranos, men även från den typiska bilden av syd-Italien, som idylliskt medelhavs land med
pittoreska villor och vingårdar.
De olika karaktärerna är fångade i denna labyrint av betong, droger och maffiavåld, och tycks
oförmögna att ta sig ur den. Den unge Totó ger exempelvis vissa indikationer på att vilja leva ett
laglydigt liv, men blir ganska snabbt indragen i maffians brottsverksamhet. Hans karaktär framställs
i detta avseende som ett offer för den omgivande miljö han tvingas ta del av. Det samma kan i viss
mån sägas angående skräddaren Pasquale, vars enda mål är att försörja sin fru och barn. Trots detta
hamnar han i skottelden pga maffians kontroll av klädindustrin, och tvingas avbryta sitt nattarbete
som lärare för de kinesiska kläddesignerna. Fattigdomen är med andra central i Gomorrah, vilket
man tydligt fångar genom filmens explicita socialrealistiska uttryck.
En annan aspekt som markerar en tydlig skillnad gentemot exempelvis Sopranos är filmens
dystopiska framtoning. Där Sopranos i många avseenden ger en bild av att det var bättre förr, vilket
tydligt fångas genom seriens många nostalgiska anspelningar, ger Gomorrah snarare en känsla av
hur saker och ting bör förändras ”Rent generellt brukar vänsteranhängare se tillbaka på historiens
med avsmak, eftersom den dominerades av ignorans, klasskonflikt och en exploatering av de
svaga.” (op.cit, 401). I detta avseendet uttrycker filmen en tydlig ideologisk hållning, och för den
Italienska neorealismens sociala budskap vidare i en mer modern kontext.

5.4. Förstärks vissa stereotypiska föreställningar?
Stuart Hall redogör i avsnittet The spectacle of the other (2013) för en rad stereotypiska
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föreställningar gällande främst afro-amerikaner och hur man sedan tidigt 1900-tal valt att porträttera
dessa inom Amerikansk Hollywood film. Med bakgrund av Richard Dyers viktiga distinktion
mellan typer och stereotyper, menar Hall att det förstnämnda fungerar som en mer eller mindre
nödvändighet i vårt sätt att skapa meningsfullhet och uppfatta världen omkring oss. Vi kategoriserar
alltid människor eller objekt utifrån en bredare kategorisk kontext, vilket i sin tur ger oss en
uppfattning och skapar oss en meningsfullhet. Det senare menar Hall fungerar tvärtom som en
reducering av dessa olikheter där man skapar sig en uppfattning om en person, utifrån en viss
fixerad helhetsbild, där vissa karaktärsdrag överskuggar andra. Med andra ord: Stereotyper
reducerar, naturaliserar och fixerar skillnader mellan människor (Hall, 2013, s. 247).
Stereotyper är ofta baserade på olika kulturella men framförallt etniska skillnader vilket leder in
på Robyn Wiegmans definition av begreppet i avsnittet Race, ethnicity and film (Hill, Church,
Gibson, s.158-168, 1998). Etnicitet är ett derivat av det grekiska ordet ethos, som syftar på nation
eller ras. Begreppet användes från början då man refererade till hedningar, dvs. de som inte var
kristna eller judiska. Det var först senare som begreppet kom att anknytas till olika former av
politiska, nationella och fysiologiska olikheter. Så ur ett samtida teoretiskt perspektiv menar
Wiegman att begreppen ras och etnicitet i allra högsta grad är sociala konstruktioner, kopplade till
de specifika diskursiva områden inom vilka de används (Wiegman, s.159). När man diskuterar
begreppet etnicitet är det ofta icke-vita med icke-europeisk bakgrund man syftar till, även om detta
har skiftat genom olika historiska kontexter. Inom Amerikans film har det sedan stumfilms eran
förekommit olika former av negativa stereotyper av framför allt Afro-Amerikaner och Indianer.
Men även Europeiska folkgrupper som t.ex. irlands-amerikaner och italiensk-amerikaner kunde i
den tidiga filmen tillskrivas vissa specifika fysiologiska och negativa särdrag. Ett exempel på detta
är Edward G Robinsons stereotypa gestaltning av en Italiensk gangster i Little Caesar(1930), där de
yttre fysiologiska dragen satt i en kontext av gangstervåld, skulle kriminalisera hela den ItalienskAmerikanska identiteten (op.cit, s. 160).
Under 1900-talets gång har dock dessa former av etniska representationer i allt högre
utsträckning blivit en del av den gemensamma amerikanska vita identiteten. Etniska variationer
inom den vita folkgruppen porträtteras ofta stereotypt, men innebär oftast ingen form av nationell
diskriminering eller annan utsatthet (op.cit, s. 159). Huruvida detta stämmer till fullo kan
naturligtvis ytterligare diskuteras och ur en samtida kontext skulle man t.ex. kunna ställa sig kritisk
till gestaltningen av fattiga vita människor från södern, sk ”white thrash”. En stereotyp föreställning
och skällsord som fått ett allt större genomslag på senare tid och som även är vanligt förekommande
i Sverige.
I Sopranos finns det en mängd exempel på teman som rör etnicitet, stereotyper och den
Amerikanska identiteten, och det har redan gjorts en mängd analyser ur ett flertal olika perspektiv.
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När det gäller den stereotypa föreställningen av italiensk-amerikaner som gangsters, manifesteras ju
denna av sig själv och ligger som grund för hela seriens potentiella attraktionskraft. Det är t.ex.
svårt att tänka sig att en tv-serie skulle nå liknande framgång om den gestaltade exempelvis ryska
eller kinesiska maffian eller någon annan form av organiserad brottslighet. Det finns med andra ord
en mytisk, förhärligande bild av den Italienska-maffian som i många avseenden ligger till grund för
seriens attraktionskraft. Denna mytologisering kan i många avseenden förklaras genom en historisk
tillbakablick, där amerikansk gangsterfilm och nyhetsmedia i ett samspel med varandra, på många
vis har resulterat i dagens populärkulturella fenomen. I sin analys av 1930-talets gangsterfilm
skriver Richard Maltby bl.a ; ”Från och med Big Joe Colosimos begravning i Maj 1920, lockade
dessa pampiga begravningar till sig ett allt större medialt intresse. Samtidigt kunde kvällspressen
frottera sig genom olika melodramatiska rapporteringar rörande polisrazzior och gangsterkrig”
(Reading the Sopranos, 2006, s. 129).5 Dessa teatraliska uppvisningar av verklighetens gangstrar
inom den Amerikanska median fungerade vidare som inspiration till de olika fiktiva porträtten av
gangsters inom filmmediet och vice versa. Al Capone är ett exempel på en av den tidens gangsters
som på många sätt utnyttjade det mediala rampljuset där han i många avseenden också spelade en
roll av sig själv (op.cit, s. 130). Ett senare exempel är John Gotti, boss för den New York baserade
Gambino familjen, som under det tidiga 90-talet, tillät sig glänsa i det mediala rampljuset, något
som sedermera även skulle leda till hans fall. Man skulle alltså kunna tolka denna mytbildning som
något av ett postmodernt spektakel, där verklighet och fiktion i ett samspel med varandra, har varit
av central betydelse, vad gäller den Italiensk-Amerikanske gangsterns plats inom traditionell
Amerikansk populärkultur.
I Sopranos kan man finna en allt annat en ensidig bild av Italiensk-Amerikaner i allmänhet, och
serien befinner sig enligt min mening på en alltför hög nivå rent artistiskt, för att serien på något sätt
skulle bidra till en negativ social polarisering, baserad på etnicitet och kultur. Det är sant att serien
utgår ifrån vissa stereotypa föreställningar, vilket bl.a har kritiserats av organisationen National
Italian American Foundation där man anser att serien i allt för hög grad fokuserar på gangsters,
istället för Italienare inom mer legitima yrkeskategorier (Tomasulo, 2011, s.197-98), men här finns
samtidigt en artistisk medvetenhet rörande olika former av stereotyper som serien i många
avseenden utgår ifrån. Frank P. Tomasulo förklarar detta på ett träffsäkert vis i sin essä The guinea
as Tragic Hero ”Sopranos visar inte den Italienska etniciteten som en socialt skapad eller införd
konstruktion, utan snarare utifrån en fastlagd grund, huvudsakligen baserad på nationella
teckenmönster som innehåller frön av kriminalitet och brottslighet. I det avseendet har serien mer
gemensamt med ett mycket tidigare mästerverk, Shakespeares, köpmannen i Venedig, även den
gestaltad i en Italiensk miljö. Precis som Shakespeares pjäs, baserar sig Sopranos på en
5

Big Joe Colosimo, Italiensk-Amerikansk gangster och boss för maffiasyndikatet i Chicago 1910-1920.

28

hämndlysten stereotyp, men visar samtidigt vad det innebär att leva det liv som stereotypen lever”
( op.cit, s. 198).
För att förtydliga Tomasulos exempel kan man säga att denna stereotypa kliché-bild
problematiseras genom seriens förmåga att spegla de olika karaktärernas personlighet ur ett flertal
olika perspektiv. Detta gäller framför allt huvudkaraktären Tony, vars komplexa karaktärsdrag ger
en i många avseenden nyanserad bild av den Italiensk-Amerikanska maffiabossen. Lika mycket
som han framstår som en hänsynslös mafiosi får vi ta del av hans mer alldagliga sidor, som framför
allt uttrycks i hans möten med sin terapeut Dr Melfi. Att serien i lika hög grad kretsar kring hans
omedelbara familj, möjliggör även det, att olika stereotypa föreställningar sätts i en mer
komplicerad kontext. Utöver detta bör tilläggas att serien i lika hög grad gestaltar ItalienskAmerikanska karaktärer som befinner sig utanför maffiasamhället, från arbetarklass till den övre
medelklassen. Det mest tongivande exemplet utgörs här av FBIs avdelning för organiserad
brottslighet, vars chef Frank Cubitoso, precis som Tony, har Italiensk bakgrund. Men som han
uttrycker sig under deras möte i avsnittet I dream of cusimano säsong 1, ”You and me are no
Compari, Tony. It's you on one side, and me and Agent Grasso on the other(1.13).6
Vad man dock kan ställa sig mera kritisk till är seriens porträtt av afro-amerikaner som är ett
återkommande tema i genom hela serien. Till att börja med uttrycker seriens protagonist Tony
Soprano, en explicit uttalad rasistisk hållning till afro-amerikaner rent generellt. ”afro-amerikanska
män associeras med problem och brott i Tonys post-invandrare, neo-vita världsbild, där de oftast
används som syndabockar och lakejer av maffian.”(op.cit, s. 203). Detta fenomen har som bekant
varit ett centralt tema inom tidigare Amerikansk film som t.ex. Spike Lee´s Do the right thing där
olika försök att upphäva, alternativt problematisera denna klyfta har varit av central karaktär.
Sopranos å sin sida, som jag tolkar det, förstärker snarare vissa av dessa stereotyper, dock med en
viss ironisk hållning och en mer uttalad medvetenhet. För att åter anknyta till Stuart Hall och
avsnittet The spectacle of the other, kan man där finna en redogörelse, baserad på Donald Bogles
studier, av de fem vanligaste stereotypa gestaltningarna av afro-amerikaner inom Amerikansk
filmhistoria, med sitt avstamp i D.W. Griffiths The birth of a nation (1915). Enligt Bogle består
dessa fem stereotyper av vad han kallar Toms- den goda afro-amerikanen, alltid jagad och förnedrad
av den vita massan, men behåller sin värdighet genom ett stoiskt lugn, Coons- den lata, opålitliga
sorten, duger endast till att stjäla kycklingar och slakta det engelska språket, The tragic mulattoofta framställd som en kvinna, fångad i en hybriditet baserad på etnisk bakgrund, Mammies- ofta
framställd som en tjock kvinna, dedikerad sitt yrke som huspiga i vita hem och The bad bucksfysiskt stora och våldsamma brottslingar ofta porträtterade som rånare, drogbaroner och senare som
gangsterrappare (Hall, 2013, s. 239). I Sopranos kan man till viss del synliggöra ett flertal av dessa
6
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historiskt förankrade stereotyper genom seriens alla 6 säsonger, naturligtvis satta inom en mer
modernare kontext. Bad bucks förekommer t.ex. relativt frekvent genom seriens alla 6 säsonger
medan den svarta huspigan och vad Bogle kallar Coons är mindre vanliga.
Det första exemplet Toms kan till viss del illustreras genom avsnittet Another Toothpick (3.05) i
säsong 3, då Tony och Carmela efter en fortkörning blir stannade av svart trafikpolis. Tony tvingas
då stänga av motorn och vissa sitt körkort och får därefter en fortkörningsböter, något som gör han
märkbart irriterad med tanke på brottets ringa värde. Den svarta trafikpolisen som är dedikerad sitt
yrke, blir här utsatt för Tonys underfundiga och humoristiska anspelningar då han bl.a. gör en
ironisk jämförelse mellan honom och den fiktiva blaxploatation polisen Shaft. Frustrerad av denna
bötfällning, kontaktar Tony senare den korrupta statsmannen Ronald Zellman för att få sin böter
avskriven. Zellman lovar att behandla ärendet vilket leder till att den godtrogne trafikpolisen, utan
Tonys vetskap, tillfälligt mister sitt jobb. Tony upptäcker detta då han besöker en trädgårdsaffär, där
den avstängde polisen har fått en tillfällig anställning. Han intar först ett sarkastiskt tonläge emot
polisen, men får veta att han förflyttats från sina vanliga sysslor och inte längre är berättigad
övertidsarbete, tack vara Tony och hans vän Zellman. Tony får då dåligt samvete, och försöker
återställa incidenten genom ett samtal med Zellman, men får veta att polisen är illa omtyckt inom
sin avdelning, vilket påskyndat omplaceringen. I slutet av avsnittet erbjuder Tony polisen pengar för
det inträffade, men polisen bara stirrar på honom och går iväg. Jag tycker mig i detta fall se en
slående likhet med Bogles exempel av Toms, då karaktären tydligt uppvisar en form av bångstyrigt
och naivt personlighetsdrag, men låter sig samtidigt hunsas av sin omgivning. Detta underminerar
även en eventuell sympati ur ett åskådarperspektiv, eftersom karaktären i sin relation till Tony helt
enkelt framställs som för dum för att förstå sitt eget bästa.
Vidare kan man i samma säsong hitta en tydlig koppling till vad Bogle beskriver som The tragic
mulatto, även fast det i detta fall utgörs av en manlig sådan. I avsnittet Proshai, Livushka (3.02)
presenteras Tony för dottern Meadows skolkamrat och senare tillfälliga pojkvän Noah Tannenbaum,
som är av halvt judiskt och halvt afro-amerikanskt ursprung. I deras första möte som äger rum i
familjens villa, blir Tony direkt misstänksam mot skolkamratens avsikter och efter att ha försäkrat
sig om hans etniska bakgrund, klargör han tydligt för Noah, vad som gäller. ”You see, ivé got
bussiness associates who are black, and they don´t want their sons with my daughter, and i don´t
want their sons with mine”. Han kallar honom även, trots sin delade bakgrund, för en ditsoon och
charcoal briquette, och markerar sedan tydligt att han inte vill se honom i sin dotters närhet något
mer.7 Efter denna händelse går han frustrerad in i köket och öppnar ett matskåp, får syn på en
konservburk med Uncle Bens ris(med en svart man som logotyp), drabbas av en panikattack och
svimmar av. Denna händelse är början på en längre intrig som utspelas mellan Tony och hans dotter
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som anser att hans värderingar är förlegade, medan Tony håller hårt på sina patriarkala och
rasistiska värderingar. Brian Gibson analyserar denna incident mer ingående i essän Black guys my
ass (Reading the Sopranos, 2006, s. 194-213), där han drar olika paralleller till Frantz Fanons tankar
om ”den vita mannens rädsla för den svarta mannens penis” där han drar olika paralleller till slaveri
tiden, och bilden av afro-amerikanska män som hypersexuella våldtäktsmän. Tanken att en AfroAmerikan skulle ha sex med Tonys egen dotter, menar Gibson, är den samma som att han själv
skulle bli penetrerad, och därmed förlora sin manlighet och maktposition, en tanke som är
oacceptabel för Tony (2006, s. 204). För att utveckla detta resonemang vidare kan man ge ett
exempel från seriens avslutande säsong då Tonys son Anthony Jr inleder en relation med ung kvinna
av puertoricansk härkomst. Denna gången sker inga invändningar från Tony, och relationen fortgår
utan familjens inblandning. Relationen får dock att tragiskt slut, då Anthony Jr blir övergiven och
utvecklar en depression som senare leder till ett självmordsförsök. Oavsett detta bekräftas ganska
tydligt Fanons tankar om den svarta mannen som ett sexuellt hot, då det främst är en fråga som rör
manlig stolthet och inte tvärtom. Vad gäller Bogles tankar om the tragic mullatto, gör den sig tydlig
i båda fallen, då ingen av dessa relationer får ett lyckligt slut.
Vad det gäller gangstern som stereotyp och hur denna framställs i Gomorrah, finns det föga som
påminner om den Amerikanska varianten. Den estetik och den jargong som har populariserat av
t.ex. Coppola och Scorsese gör sig här inte synbar och kontrasten är väldigt påtaglig. Eftersom
filmen utspelar sig i Italien och inte USA borde ju även detta te sig ganska självklart eftersom
filmen speglar ett relativt homogent samhälle, ur ett rent kulturellt och etniskt perspektiv. Om
maffiakaraktärerna inom Amerikansk film sticker ut med en viss jargong och olika kännetecknande
drag, porträtteras den Italienska varianten som en diametral motsats både vad gäller kläder och
kroppsspråk. Naturligtvis erbjuder Gomorrah inte heller några världskända filmstjärnor som t.ex.
Marlon Brando i Gudfadern eller som i detta fall James Gandolfini i Sopranos, vilket ytterligare
placerar den inhemska produktionen i en helt motsatt kontext. I en scen provar t.ex. Totó och hans
unga kriminella vänner kläder i en traditionell märkeskläders-butik. Totó och hans vänner känner
sig närmast uppklädda då dem speglar sig iförda de olika sport-märkeskläderna i form av linnen
med fotbollstryck etc. Detta utgör en tydlig kontrast till vad man traditionellt förknippar med
maffian och dess klädkoder. Ett annat exempel kan illustreras genom filmens slutscener då
konflikten mellan maffian och de två unga gangstrarna Marco och Ciro får sin upplösning. Dess
äldre bödlar kommer inte klädda i kostym och hatt, utan i kortbyxor och strandtofflor vilket även
det ger en indikation på den oglamorösa verklighet man vill fånga. Lite tragikomisk är även det
faktum att de båda unga gangstrarna Marco och Ciro verkar vara mäkta imponerade av den fiktiva
karaktären Tony Montana från Brian DePalmas version av Scarface(1983), en karaktär av kubansk
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härkomst, vars brottsliga karriär och öde skildras i Miami under det tidiga 1980-talet och som
tydligt visar det kriminella livets baksidor genom dess extrema våldsscener och sensmoraliska
uttryck. Ironiskt nog går de båda unga gangstrarna samma tragiska öde till mötes som deras fiktiva
hjälte och prototypiska förebild.
Vad man också bör ha i åtanke vad gäller den Italienska formen av maffiakultur är att fenomenet
främst är lokaliserat till den fattiga södern, och att det bland vissa nord Italienare finns en stereotyp
föreställning om den södra befolkningen som lata och kriminella. Huruvida denna bild bekräftas i
Gomorrah eller inte, är svårt att avgöra som utomstående, men filmens socialrealistiska framtoning
skulle väl snarare kunna ses som ett försök att orsaksförklara denna stereotypa bild.
Filmen innehåller även ett fåtal andra etniska och kulturella grupper som exempelvis de flitigt
arbetande kineserna, och de droghandlande Afrikanska immigranterna. Vad som dock gör sig tydligt
i detta fall, är att det här inte är fråga om någon form negativ stereotypisering, utan de olika
grupperna faller naturligt in i filmens narrativa handlingsplan.

5.5. Vem identifierar man sig med och varför?
I Sopranos utgår som tidigare nämnts berättelsen i allra högsta grad från seriens protagonist och
anti-hjälte Tony Soprano, trots karaktärens i många avseenden, osympatiska personlighet och
komplexa karaktärsdrag. Identifikationsprocessen gör sig framför allt möjlig eftersom man, trots tvserie formatet använder sig av en relativt klassisk uppbyggd dramaturgi, vilket kan exemplifieras
genom seriens första avsnitt The Sopranos (1.01) där man som åskådare presenteras för seriens
olika ledande karaktärer.
Avsnittet inleds med hur Tony sitter i väntrummet för att för första gången tas emot av Dr Melfi,
kvinnan som kommer vara hans terapeut i resten av serien. Han iakttar under sin väntan en skulptur
som är placerad i rummet. Denna föreställer en naken kvinna, utstrålande en sorts öppenhet och
känslosamhet, vilket kan tolkas som en metafor för den relation Tony är på väg att inleda med sin
terapeut, en relation som i många avseenden ligger till grund för hela seriens uppbyggnad och
handlingsplan. Han välkomnas in och slår sig ner i en fåtölj och visar tydligt, genom sitt
kroppsspråk att han är aningen obekväm i situationen. Efter en stunds tystnad inleder Dr Melfi deras
samtal genom att redogöra för den panikattack han har råkat utför, och hur han genom sin granne
och husläkare Dr Cusimano har blivit rekommenderad att uppsöka läkarvård. Samtalet leder vidare
in på hans privatliv, vilket Tony till en början, ställer sig aningen skeptisk till, eftersom han förstår
att det komma leda in på detaljer angående hans brottsliga levebröd och medlemskap i maffian. På
frågan vad han arbetar med svarar han först sophanteringsbranschen, men denna täckmantel
genomskådas ganska fort av Dr Melfi, som dock inte verkar ha några större problem med att
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behandla en gangster och mafioso. Vidare ber Dr Melfi sin patient att redogöra för dagen då han
kollapsade för att få en bakgrundsbild och scenario för vad som kan ha utlöst panikattacken. Detta
leder samtalet, genom Tonys berättarröst, in på hans omedelbara familj och som åskådare får vi en
presentation av hans fru Carmela, dotter Meadow och sonen Anthony Jr. Denna scen utspelar i
familjens villa, där Tony har upptäckt en familj med änder som har slagit sig ner vid familjens pool.
Tony visar tydligt sin glädje och fascination över de vilda änderna, även om entusiasmen inte är lika
påtaglig hos resten av familjen. Som åskådare får man här en presentation av familjefadern, men
även djurvännen Tony. En viktig del som möjliggör den kognitiva och känslomässiga identifikation
man som åskådare utvecklar för seriens protagonist. Tony fortsätter att redogöra för sin dag och vi
får nu en presentation av hans närmaste män och affärskollegor inom den innersta cirkeln av
maffian. Han redogör först för en incident där han tillsammans med sin brorson Christopher, under
en bilfärd råkar få syn på en korrumperad affärsman, med en obetald skuld till familjen. Tony och
Christopher jagar ifatt den vettskrämde mannen och får honom att inse vem han har att göra med,
genom att utdela både sparkar och slag. Därefter får vi en presentation av Tonys närmaste män
Paulie Gualtieri, Salvatore Bompensiero, Silvio Dante och affärskollegan och vännen Hesh Rabkin i
en scen där männen diskuterar affärer utanför familjens högkvarter och mötesplats Satriales. Här får
vi en presentation av gangstern Tony och en inblick i hans kriminella affärsverksamhet. En sida av
protagonisten som står i direkt kontrast till den familjeman vi tidigare presenterats för, men som
samtidigt tillåter åskådaren att ta del av en mer spännande och farligare värld. Samtalet vid Satriales
leder in på en annan av seriens ledande karaktärer, nämligen Tonys farbror Uncle Junior. Uncle
Junior som är en äldre mafiosi av den gamla skolan, planerar att genomföra ett mord på en
rivaliserande gangster, som enligt planerna ska äga rum på en restaurang, tillhörande Tonys
barndomsvän Artie Bucco. Mordet skulle innebära en katastrof för Artie, som till följd av attentatet
skulle bli tvungen att stänga ner sin verksamhet. Tony och hans farbror har en något ansträngt och
komisk relation till varandra som är av central karaktär genom hela serien. Tony förklarar vidare för
Dr Melfi hur han innerst inne älskar sin farbror som tog med honom till Yankees matcher som barn,
men att han samtidigt lär ha yppat för hans flickkusiner, att han var för liten för att någonsin kunna
platsa i skolans idrottslag, vilket enligt Tony, var ett enormt slag mot hans självkänsla. I nästa scen
får vi en presentation av hans mor, Livia Soprano. Tony anländer till sin mors bostad, dit han har
medtagit en cd-spelare och skivor med bl.a Connie Francis och andra äldre artister. Livia som är
änka har en allmänt negativ och pessimistisk attityd till både sin son och till livet i allmänhet, vilket
tydligt framkommer i denna scen, där Tony intar rollen som ansvarsfull son. Efter att ha gjort sitt
bästa för att muntra upp sin mor, lämnar han bostaden och ber henne att inte glömma av Anthony
Jr's födelsekalas som planeras att hållas till kvällen. Tonys redogörelse för Dr Melfi leder vidare
fram till den scen som utlöser själva panikattacken och tar oss åter tillbaka familjens villa, där man
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förbereder för sonens födelsedagsfest. Tony som står i trädgården och är i färd med att starta grillen,
upptäcker då hur de vilda änderna, som huserat vid familjens pool, plötsligt börjar flaxa och ge sig
iväg. Tonys ansiktsuttryck, som går från glädje till förtvivlan, låter oss förstå stundens allvar och
den djupare symbolik änderna måste utgöra för huvudkaraktären. Tony börjar andas allt häftigare,
tappar till sist balansen och faller till sist medvetslös ner på marken.
Vad som gör sig tydligt i denna inledande presentation är hur protagonisten och anti-hjältes liv
speglas utifrån en större kontext, som många människor har lätt att identifiera sig med. Att han är
kriminell och ingår i maffian, blir i detta sammanhang av mindre avgörande karaktär, eftersom man
tydligt fångar den stressiga tillvaro, många människor upplever i sin vardag, oavsett yrke och social
status. Detta i sin tur bidrar enligt min mening till att den kognitiva identifikationsprocessen gör sig
mera påtaglig och underlättar en möjlig identifikation med seriens protagonist.
I sin essä ”Homeward bound” (Reading the Sopranos, 2006) ger David Johansson sin analys av
Sopranos inledningsvinjett, där han ger olika exempel på hur identifikationsprocessen redan i detta
för-stadium gör sig möjlig. Vinjetten utgörs av en bilresa sedd ur Tony Sopranos perspektiv och
inleds med familjära bilder på frihetsgudinnan och statsdelen Manhattan sedd över Hudson floden.
Vidare fortsätter denna resa genom ett allt mer industrialiserat landskap med bilder på fabriker och
oljeplattformar, fortsätter sedan förbi arbetarklassområden, vidare genom medelklassområden och
stannar till sist framför Tonys egen villa i överklassområdet. Vinjetten påminner i många avseenden
som den vardagliga bilresan från jobbet till hemmet, men den kan även ses som en metafor för den
amerikanska drömmen och den klassresa seriens protagonist i viss mån symboliserar. Johansson
avslutar denna essä med en referens till Homeros klassiska epos Illiaden och Odysséen, där dess
hjälte Odysseus genom sin hemresa till ön Ithaka möter många faror och utkämpar många strider,
precis som Tony har gjort pga av sitt kriminella leverne. Att Tonys genom denna vinjett för oss till
sin privata bostad och adress, ger även en indikation på han litar på oss, och i detta ögonblick är vi
alla, menar Johansson ”made guys” (Reading the Sopranos, s. 27-36).
För att utveckla detta ur ett mer kritiskt perspektiv skulle man med viss reservation kunna dra en
parallell till Adornos tankar gällande kulturindustrin och hans tankar om hur ”biobesökarens gamla
erfarenheter från gatan utanför är som en fortsättning på den film man just har sett, därför att filmen
just vill återge en värld av vardagliga förnimmelser” (Adorno, 2011, s. 143). I viss mån stämmer
detta in på Sopranos eftersom serien i vissa avseenden ger utlopp åt en fantasi och imaginär
identifikation med seriens anti-hjälte som framförallt känns riktad till den lägre medelklassen. Ur ett
större perspektiv skulle man kunna tolka denna identifikation som något som ger utlopp för ett
underliggande missnöje hos publiken, men som samtidigt får den att behålla sin plats i den lägre
samhälleliga hierarkin, eftersom rikedomen i detta fall är så tydligt förknippat med våld och
lidande. Serien kan i det avseendet fungera som en eskapism i samma anda som Adorno beskrev
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den kapitalistiska kulturindustrin på 1940-talet, där konsumenten bedövas av olika nöjesprodukter
för att på vis orkar med den monotona arbetsprocessen. Samtidigt bör man ha i åtanke att Sopranos
befinner sig på en relativt hög nivå rent artistiskt och knappast underskattar sin publiks intelligens
vilket på många sätt problematiserar en sådan koppling. Vad Adorno hade skapat sig för uppfattning
om serien om han levt idag, går bara att spekulera i, och står skrivet i stjärnorna.
En avslutande aspekt rörande identifikationen i Sopranos kan förklaras genom den humoristiska
sida de olika karaktärerna visar upp, som t.ex. står i skarp kontrast till seriens FBI agenter som rent
generellt framställs som stela, gråa och humorbefriade. Denna ambivalens rörande humor och
maffiavåld kan även hittas utanför maffians fiktiva ramar. John Miller, en ABC reporter som
kartlagt de verkliga maffiafamiljerna Colombo och Gambino, förklarar denna paradox: ”Dem kunde
berätta historier som fick dig att skratta så tårarna rann ner för ansiktet.....månader senare kunde du
höra en avlyssning, där samma person uttalade sig om ett planerat mord”(Reading the Sopranos,
2006, s. 130). Humorn är med andra ord en central beståndsdel inom den amerikanska varianten av
maffiafiktionen vilket samtidigt underlättar identifikationsprocessen och det paradoxala
underhållningsvärdet.
Gomorrah står i detta fall återigen som en diametral kontrast till föregående förklaringsmodell.
För det första är det här frågan om en helt annan dramaturgisk gestaltning, som inte erbjuder någon
kognitiv identifiering med någon av de olika karaktärerna, mer än på ett mer ytligt plan, då vissa
karaktärer naturligtvis framställs något mer sympatiska än andra. Filmen inleds som tidigare nämnts
med en våldsam maffiauppgörelse på en spa-anläggning och följer sedan ett antal olika karaktärer
utifrån denna avgörande händelse. Som åskådare förblir man genom filmens gång en observatör i
ordets rätta bemärkelse. En annan avgörande skillnad i detta fall är naturligtvis de olika kontexter
filmtexterna utgår ifrån. Maffian har som tidigare nämnts inte samma populärkulturella
dragningskraft i Italien som den har i Amerika baserat på olika Hollywood-produktioner och
nyhetsmedia vilket fås ses som en mer grundläggande förklaring. Utöver detta kan den
dramaturgiska och konstnärliga gestaltningen inte nog betonas. Filmen innehåller inte någon
huvudperson, ingen protagonist eller antagonist, något som även bekräftar den episk-lyriska
hållning filmen innehar. Gomorrah behandlar ett socialt problem, där ingen specifik person står som
ansvarig och manar snarare till reflektion och tankeverksamhet, rörande den gestaltning av
samhället vi som åskådare presenteras inför.

5.6. Vilken människosyn uttrycker de olika texterna?
Joachim Israel skiljer inom den moderna psykologin mellan vad han kallar ett intra-psykiskt och
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ett relationistiskt synsätt. Dessa två synsätt menar han ligger till grund för hur man inom den
moderna psykologin förklarar det mänskliga handlandet. Det förstnämnda betonar en biologisk inre
förklaring till varje form av mänskligt agerande, medan det sistnämnda tvärtom betonar samspelet
mellan människor, dess omgivning och den sociala situation vilken man befinner sig i. Detta synsätt
kan även appliceras på filmmediet både ur ett tematiskt och ett dramaturgiskt perspektiv. Lena Israel
beskriver detta mer ingående i sin bok Dramaturgi och vardagstänkande: ”Dramaturgin och sättet
att skildra människor på film har nära samband med varandra. Den människosyn manusförfattare,
regissörer och producenter har påverkar uppbyggnaden av filmens dramaturgi och vice verca”
(Israel, 1991, s. 118)
Vidare menar hon att den intrapsykiska människosynen framförallt gör sig synbar inom den
klassiska angosaxiska dramaturgin, medan den relationistiska, lättare går att synliggöra inom den
episk-lyriska. Detta kan exempelvis illustreras genom hur man inom den traditionella anglosaxiska
dramaturgin skapar en kognitiv och känslomässig identifikation med filmens hjälte respektive
huvudperson redan i filmens inledning, vilket förutsätter att karaktären innehar vissa
personlighetsbestämda strukturer och vissa bestämda egenskaper. Motsatsen menar Israel går att
finna inom den episk-lyriska dramaturgin som kännetecknas av en större öppenhet med betoning av
processer. Denna dramaturgi är ofta mer kontemplativ och har en långsammare rytm, samt ger
åskådaren möjlighet att reflektera över det han/hon ser. Det dramatiska spänningsmomentet träder
tillbaka och istället fungerar bihandlingarna som en viktig del, i vad som till synes presenteras som
en osammanhängande historia (Israel, 1999, s. 84).
Som föregående frågeställning har illustrerat gör sig den episk-lyriska dramaturgin särskilt
framträdande i Gomorrah, medan den anglosaxiska berättartekniken lättare gör sig synlig i
Sopranos. Även fast Sopranos inte helt och hållet, kan sägas utgå ifrån en klassisk dramaturgisk
struktur eftersom det är fråga om en tv-serie och inte en film, finns det vissa tydliga drag som
placerar serien i denna kategori, om än utifrån ett mer okonventionellt perspektiv. Som tidigare
nämnts är presentationen och den kognitiva identifikationsprocessen särskilt framträdande. Vidare
kan man i viss mån synliggöra den klassiska berättartekniken, men utifrån ett längre dramaturgiskt
perspektiv, baserat på seriens hela säsonger, istället för enskilda avsnitt. Varje säsong brukar t.ex.
innehålla minst en mer framträdande konflikt, som genom de olika avsnitten trappas upp och får
oftast en upplösning i det sista avsnittet. Så på denna punkt utgår serien från en relativt enkel
narrativ struktur. Vad som dock bör tilläggas är seriens förmåga till ett mer okonventionellt
berättande utifrån andra perspektiv som t.ex. genom drömscener och flashbacks, vilket har en
betydande effekt på det narrativa berättarplanet.
En annan aspekt som tydligt placerar Sopranos inom den intrapsykiska kategorien är de många
Freudianska anspelningar som gör sig synliga genom Tonys möten med Dr Melfi. Joachim Israel
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betecknar psykoanalysen som en Intrapsykisk teori då den tvärtemot den relationistiska, betonar
uppväxtförhållanden och personlighetsstruktur, snarare än ett situationsbestämt samspel (op.cit,
s.91). I seriens första avsnitt, säsong 1 gör sig t.ex. Freuds teorier rörande drömtydning särskilt
framträdande. Tony redogör för Dr Melfi, sin senaste dröm som inleds med hur han upptäcker att en
stjärnskruv, sitter fast i hans navel. När han successivt skruvar loss denna, faller istället hans egen
penis av. Han berättar vidare hur han tar upp sin penis, rusar omkring och letar efter en
bilmekaniker som nyligen lagat hans bil för att denne man ska sätta fast penisen på honom igen.
Istället, när han håller upp den i luften, fångar en fågel den med sin näbb och flyger iväg. Dr Melfi
leder samtalet vidare på fågeltemat som i sin tur leder tillbaka till de vilda änderna som tidigare har
huserat vid familjens pool. Genom denna drömtydning inser Tony till slut hur fågelfamiljen vid
poolen, har en metaforisk koppling till hans egen familj, som han är rädd, att han på ett liknande
sätt, kommer att förlora (1.01).
Lena Israel beskriver vidare den episk-lyriska dramaturgin och hur dess relationistiska
människosyn gör sig synbar genom karaktärernas ofta situationsbetingade samspel utan
förutbestämda karaktärsdrag och vidare om hur människan inom denna gestaltning ofta beskrivs
som en gåta: ”Det finns en stor öppenhet, människorna har inte en färdig personlighetsstruktur. De
är inte finaliserade . Deras handling bestäms i hög grad av situationen. De relationer som uppstår
mellan människor är det som påverkar och bestämmer deras handlingar, som pågår på olika plan.”
(Israel, 1999, s. 84-85). Detta kan man till viss del synliggöra i Gomorrah genom karaktären
Roberto som fått jobb inom avfallshanteringsranchen. Som åskådare får man inget tydligt grepp om
karaktärens personlighetsstruktur utan den utvecklas snarare genom filmens gång.. Första gången
man presenteras för karaktären är på en flygplats då han och hans boss Franco tar farväl av
Robertos far inför en flygresa till Venedig. I denna fas framstår han som stolt och tillfreds med sitt
nya arbete och uppdrag. Detta intar senare en annan riktning då Francos verksamhet visar sig vara
av mer illegal karaktär. I en scen där giftiga kemikalier av en olyckshändelse spills över en chaufför,
vägrar Franco ringa ambulansen och när de anställda vägrar att fortsätta sitt arbete, anlitar Franco
istället en grupp barn och ungdomar som avslutar arbetet genom att köra iväg de olika last och
avfallsbilarna. Efter att bevittnat vilken effekt verksamheten har på olika människor i dess
omgivning beslutar Roberto för att säga upp sig från sin anställning. Under en bilfärd tillsammans
med Franco stannar de på en landsbygdsväg, där Roberto förklarar för sin chef att han inte är rätt
man för jobbet. Franco i sin tur försöker övertala honom att stanna och förklarar hur ”vi löser
problem, som andra har skapat”. Roberto förklarar i sin tur att han inte är som Franco, vänder
honom ryggen och vandrar bort längs vägen. För att åter citera Israel rörande den episk-lyriska
människosynen ”Huvudpersonerna behandlas som jämlika deltagare och blir inte, som i den
intrapsykiska framställningen, objekt för en utanförstående, allvetande konstruktör” (op.cit, s. 85).
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Som föregående exempel visar gör sig denna polyfoniska och dialogbetonande människosyn till
viss del synlig. Många av filmens olika karaktärer agerar utifrån ett situationsbestämt perspektiv,
även om de allra flesta är fångade i en betydligt mer deterministisk präglad miljö.
De båda olika filmtexterna visar med andra ord en relativ markant skillnad vad gäller den intrapsykiska och relationistiska människosynen, vilken i detta fall, enligt min mening närmast får ses
som ett traditionsbundet förhållningssätt kopplade till respektive lands syn på filmskapande som
konstnärlig process.

6.

Sammanfattning och slutdiskussion
Denna uppsats har undersökt hur maffian som subkultur och socialt fenomen framställs inom

dagens film och mediefiktion. Resultatet visar en markant skillnad mellan de två olika filmtexterna
vilket enligt min uppfattning, främst har en koppling till respektive lands kulturella historia och
traditionella syn vad gäller filmskapande och konstnärlig gestaltning. Förutom de mest uppenbara
kontextuella skillnaderna, tycker jag mig funnit en viss betydande skillnad vad gäller såväl den
ideologiska dimensionen som den mer psykologiskt orienterade människosynen. Detta tar sig ett
både explicit och implicit uttryck genom de olika filmtexternas narrativa struktur vilket jag hoppas
har framgått av denna undersökning.
Vad gäller maffian som socialt fenomen ur en mer samhällsbetonad kontext skulle man kunna
dra en viss koppling till Theodor Adornos tankar gällande upplysningens dialektik. Maffian i det
avseendet skulle ju kunna tolkas som en direkt konsekvens av upplysningstidens misslyckande efter
som den i många avseenden speglar en nihilistisk världsåskådning där vissa normer och värderingar
präglas av en mer förhistorisk karaktär. Något som framförallt gör sig tydligt i Gomorrah genom
dess suggestiva och osentimentala gestaltning av den neapolitanska Camorran. Man skulle även
kunna dra en viss parallell till Antonio Gramscis begrepp kulturell hegemoni, eftersom maffian i
detta fall står som en diametral kontrast till det sunda förnuftet och den borgerliga överhögheten,
men samtidigt paradoxalt nog, består av samma patriarkala och hierarkiska uppbyggnad.
Vad gäller den fiktiva gestaltningen och fascinationen för denna, skulle man även där kunna dra
en parallell till både Adorno och Gramsci, eftersom maffiadramer skulle kunna tolkas som en slags
kritik mot borgerligheten och det förvaltade samhället. Detta tycker jag till viss del går att finna i
Sopranos, och kan i en större kontext ses som en allegori över ett allt mer kommersialiserat och
industribetonat samhällsklimat, något som kan vara fängslande i dessa tider av normlöshet och
förvirring.
Som avslutning vill jag åter betona hur detta arbete har utgått ifrån en hermeneutisk
forskningsmetod, och är således baserad på mina egna individuella uppfattningar och min egen
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förförståelse gällande de olika filmtexterna, samt de olika sociala fenomen som har undersökts.
Utifrån detta välkomnar jag således ytterligare teoretiska perspektiv och reflektioner rörande
avhandlat ämne inom eventuell framtida forskning.
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7.2. Filmförteckning
Gomorrah- Garrone, Matteo (2008)
Sopranos Tv series- HBO productions (1999-2007)

Avsnitt Sopranos

Säsong 1 (1999)
The Sopranos- (1.01)
I Dream of Jeannie Cusamano- (1.13)

Säsong 2 (2000)
Guy walks into a Psychiatrist office- (2.01)

Säsong 3 (2001)
Proshai, Livushka- (3.02)
University- (3.06)
Another Toothpick- (3.05)
He is Risen- (3.08)

Säsong 6 (2006/2007)
Members Only- (6.01)
Join the Club- (6.02)
Mr and Mrs Sacrimoni request- (6.05)
Live free or die- (6.06)
Chasin It- (6.16)
The Second Coming- (6.19)
The Blue Comet- (6.20)
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