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Inledning 
The thing that made ‘The Godfather’ romantic…[…] When you put the book down you kind 
of have the feeling of wanting to join this great organization1. 

 

Ovanstående citat är taget från en intervju som gjordes med James Caan under inspelningen 

av The Godfather (Gudfadern, Francis Ford Coppola, 1972). Verket skapade heta 

diskussioner redan innan produktionen hade inletts, inom Paramount tvistades det om budget, 

casting, och så vidare. Utanför studions väggar höjdes arga röster från folk som ogillade 

filmens tema; Cosa nostra2. Att kritisera verket innan man sett det kan verka orättvist mot 

filmens inblandade, hur ska någon på förhand kunna vara medveten om Coppolas intentioner 

med The Godfather? Samtidigt är det inte svårt att förstå den oro den italienskamerikanska 

befolkningen uttryckte. Att ständigt se den etniska grupp man tillhör förknippas med 

organiserad brottslighet och allt vad det innebär är inte smickrande och den största oron kan 

antas vara de fördomar man antar kommer i verkets släptåg på grund av representationer av 

denna sort. Trots det faktum att klagomålen var av likartad natur kom de inte enbart från de av 

italienskt påbrå som arbetade hårt och stod utanför kriminalitetens värld, även medlemmar av 

den grupp man menade skildra höjde sina röster. Robert Evans3 mottog telefonsamtal från 

personer som hotade att döda hans son och sekreteraren som arbetade för Albert Ruddy, 

producenten för The Godfather, vaknade en morgon och såg att någon skjutit sönder hennes 

bilrutor.4 Precis som med Paramounts inbördes problem lyckades man kringgå svårigheterna, 

bland annat genom en överenskommelse med Joseph Colombo Sr.5  

The Godfather hade premiär i New York i mitten av mars 1972 och trots att filmen 

och dess första uppföljare senare kom att cementeras som två av filmhistoriens största verk 

var dåtidens kritikerkår ingen unison hyllningskör. Samtidigt som den från vissa håll hyllades 

som ”one of the most brutal and moving chronicles of American life ever designed within the 

limits of popular entertainment”6 menade andra att det var fel att få åskådarna att ställa sig på 

familjen Corleones sida, de var ju lika omoraliska som sina antagonister. Många av de 

                                                 
1 Uttalande av James Caan, taget från On Location, en del av extramaterialet från DVD-boxen innehållandes The 
Godfather-trilogin 
2 Cosa Nostra är den italienska termen för maffia som ordagrant betyder ”vår värld”. Peter Cowie, The Godfather 
book, London: Faber and Faber Limited 1997, s.40 
3 Robert Evans, produktionschef vid Paramount Pictures. Peter Biskind, Easy riders, raging bulls: How the sex-
drugs-and-rock ’n’ roll generation saved Hollywood, New York: Simon & Chuster Paperbacks 1998, s. 146 
4 Cowie, The Godfather book, s. 40 
5 Joseph Colombo Sr. var dåvarande överhuvud i en av New Yorks ”fem familjer”. Cowie, The Godfather book, 
s. 40 
6 Cowie, The Godfather book, s. 68 
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ogillande kritikerna knöt an till James Caans uttalande om Mario Puzos bok; verket tenderar 

att romantisera och beundra en kriminell organisation. 

 

Bakgrund 

Jag blev mäkta imponerad av The Godfather-trilogin redan första gången jag såg den och 

mycket av viljan att fördjupa mig historiskt och teoretiskt i filmstudiet har sin grund i dessa 

verk. Vidare har detta lett till en fascination av 1960- och 1970-talets New Hollywood-era och 

en förkärlek till personer som Robert De Niro, Al Pacino, Martin Scorsese och Francis Ford 

Coppola. Anledningen till att namngivningen upphör efter dessa fyra namn beror på att de 

starkt förknippas med verk i vilka italienskamerikaner skildras, sällan eller aldrig utan inslag 

av brottslighet. Som svensk, otaliga mil från New York och Las Vegas, finns det en risk att 

man tar lätt på att representationerna i verk som The Godfather, Mean Streets (Dödspolarna, 

Martin Scorsese, 1973), Goodfellas (Maffiabröder, Martin Scorsese, 1990), Casino (Martin 

Scorsese, 1995) är av just italienskamerikaner, samtidigt som folk på andra sidan atlanten, 

som framgick i stycket ovan, lägger betydligt mer vikt vid detta. 

 

Syfte 

Mitt syfte är att redogöra för några av de etnicitetsanknutna frågeställningar som aktualiseras i 

The Godfather och The Godfather: Part II (Gudfadern del II, Francis Ford Coppola, 1974). 

Vanligt förekommande diskussioner i anslutning till skildringar av särskilda etniska grupper 

på film är huruvida dessa görs rättvisa i förhållande till deras motsvarigheter i verkliga livet. 

På grund av mina personliga referensramar blir just denna diskussion en jag inte känner att jag 

kan göra rättvisa. Något som är nära knutet till denna fråga är användningen av stereotyper, 

och jag vill försöka klargöra i vilken utsträckning detta filmverktyg används i filmerna. 

Vidare menar jag fokusera på legitimitetsdiskussionen och försöka skönja relevansen av 

denna debatt. Ytterligare en intressant aspekt av etnicitetsrelaterade företeelser är skillnaderna 

mellan konstruktionen av ”den Andre” länder emellan, och även detta är något jag ämnar 

diskutera i nedanstående text. Alla ovanstående diskussionsämnen är på något vis kopplat till 

frågor om gott kontra ont, glorifiering kontra demonisering. Därför är även detta något jag vill 

lägga fokus vid under skrivandets gång, främst i anslutning till Coppolas två första filmer i 

The Godfather-serien, men även andra filmer är intressant att ta i beaktande, i och utanför 

USA. 
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Frågeställning 

Min huvudsakliga frågeställning är hur konstruktionen av de italienskamerikanska 

karaktärerna i The Godfather och The Godfather: Part II ser ut. Detta mynnar i sin tur ut i 

subfrågeställningar i anknytning till skildrandet av ”den Andre”. Vilka attribut karaktäriserar 

den italienska stereotypen och i vilken utsträckning har Francis Ford Coppola nyttjat denna?  

Är skildringen av italienskamerikanerna hyllande eller beskyllande? Vilken roll spelar det 

faktum att Coppola själv tillhör den italienskamerikanska befolkningen? Hur skiljer sig 

konstruktionen av ”den Andre” mellan svensk och amerikansk film, och då i första hand, The 

Godfather? 

 

Metod 

Filmvetenskapens huvudsakliga perspektiv är det hermeneutiska, tolkningen sätts i centrum, 

och så är fallet även för denna uppsats. I stadiet som föregick skrivprocessen närläste jag de 

två filmerna och fokuserade då främst på konstruktionen av filmens karaktärer och hur 

filmens skeenden påverkar och påverkas av dessa. Följaktligen sökte jag sedan upp litteratur 

som kunde anses vara relevant för ämnet, både för dess direkta behandlande av ämnen som 

ligger nära mina frågeställningar, och för andra teorier också som var applicerbara på mitt 

ämne. Vidare tog jag även ett fåtal andra filmer i beaktande under arbetets gång. 

 För att kartlägga hur karaktärerna porträtteras i Coppolas filmer var analyser av 

verken oundvikliga. Litteraturen som valdes ut för uppsatsen är av varierande karaktär, inte 

minst på grund av de många beröringspunkter mina frågeställningar har. Mer ingående 

detaljer om litteratur behandlas i ett senare avsnitt. Vissa delar av uppsatsen hade dessutom 

blivit lite väl inskränkta om fler filmiska verk inte togs i beaktande då The Godfather och dess 

uppföljare inte är ensamma om skildrandet av italienskamerikaner och flera av mina 

frågeställningar krävde att jag även såg till andra filmiska verk. 

 

Avgränsning och personliga referensramar 

Istället för att lägga min fokus vid The Godfather hade det varit möjligt att se till skildrandet 

av italienskamerikaner och ”den Andre” på ett mer generellt plan. Dock hade uppsatsens 

omfång orsakat skada om jag valt en sådan inriktning, i huvudsak hade det resulterat i skrap 

på ytan istället för en fördjupning. Dessutom anser jag The Godfather och dess första 

uppföljare vara exemplariska i sammanhanget då de åskådliggör flera centrala teman inom 

studiet av etnicitet. 
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 Anledningen till att jag utelämnar trilogins sista del har delvis med den långa tid som 

skiljer The Godfather: Part II och The Godfather: Part III (Gudfadern del III, Francis Ford 

Coppola, 1990) åt. Genom att trilogins två första delar vid denna tid hade kommit att anses 

vara två av filmhistoriens största verk är den sista delen mindre uppseendeväckande. Vidare 

utvecklas trilogins protagonist, Michael Corleone, till en person som ligger en bra bit ifrån 

den bild åskådarna hade av honom efter att ha sett två första delar. Porträttet i del tre är på 

många vis mindre vågat, inte minst på grund av hans då pånyttfödda godhet. 

Det skulle även kunna påstås att flera av de frågeställningar jag har är irrelevanta. 

Stereotypifiering är ett återkommande verktyg i filmens värld och man kan påstå att det inte är 

något som är i behov av för stor uppmärksamhet, då fiktion är fiktion och inte verklighet och 

att dessa två alltid bör särskiljas. Man kan hävda att om alla åskådare sett på saken utifrån ett 

sådant perspektiv hade skildringar av ”den Andre” varit mer befriat ifrån heta diskussioner. 

Dock kan man inte anta att åskådarmassan är homogen i detta synsätt och filmiska skildringar 

har alltid, och kommer alltid, med jämna mellanrum leda till upprördhet, som The Godfather 

tydligt visar. Filmer som uppger sig för att av realistisk karaktär bör även lägga vikt vid 

realistiska karaktärsporträtt. 

 Mina personliga referensramar kan också ifrågasättas när jag tar mig an ett ämne som 

ligger långt bortom mig själv som individ. Jag är inte bosatt i USA, jag är inte av italiensk 

härkomst och kan därför inte placera mig i rollen som just ”den Andre”, distansen mellan mig 

och de i The Godfather porträtterade är total. Bortsett från min beundran av verken kan detta 

dock ses som att jag granskar verken från en opartisk position, där jag inte per automatik tar 

illa vid mig för att medlemmar av ett brottssyndikat delar mitt etniska arv. 

 

Litteratur 

Till min hjälp har jag använt mig av litteratur med en mängd olika inriktningar. Den mest 

frekvent använda boken är Peter Bondanellas Hollywood Italians: Dagos, Palookas, Romeos, 

Wise Guys, and Sopranos7. Författaren är själv av italiensk börd och har i denna bok granskat 

filmiska skildringar av italienare i amerikansk film sen stumfilmens tid. Som bokens 

undertitel avslöjar menar Bondanella att italienare på film, oavsett filmernas kvalité, 

konstrueras efter ett begränsat antal klichéer. Han talar om ett orättvist Hollywood som 

diskriminerar den italienskamerikanska befolkningen genom att inte erkänna dess reella 

                                                 
7 Peter Bondanella, Hollywood Italians: dagos, palookas, romeos, wise guys, and sopranos, New York: The 
Continuum International Publishing Group 2006 
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mångfacettering och väletablering i USA8. Inte minst har Bondallas verk kommit till 

användning då han diskuterar flertalet filmer som är svåra att få tag i men i viss utsträckning 

har relevans för detta arbete. 

 Vidare har jag i anslutning till jämförelserna mellan amerikansk och svensk film 

använt mig av Carina Tigervalls doktorsavhandling Folkhemsk film: med ”invandraren” som 

den sympatiske Andre9. Fokuset för Tigervall ligger i stor utsträckning på 2000-talets våg av 

”invandrarfilmer” och som undertiteln antyder tycker hon sig kunna skönja en stereotypisk 

konstruktion av ”den Andre” som ständigt sympatisk, att filmerna hon analyserat har som 

utgångspunkt att samhället är orättfärdigt och således placerar ”underordnade etniska 

grupper” i en offerposition10.  

 Peter Cowies The Godfather Book följer utvecklingen av Coppolas trilogi från 

förproduktionsstadiet till färdigställandet av The Godfather: Part III. I boken skriver han om 

alla komplikationer som präglade produktionerna, artistiska såväl som ekonomiska. Cowie 

har även intervjuat flera av trilogins huvudaktörer och skriver dessutom omfattande om 

Coppolas uppväxt och person, något som har relevans för legitimitetsdiskussionen. Han 

skriver också om italienskamerikanernas farhågor innan färdigställandet av trilogins första 

del, samt mottagandet efter premiären 1972. 

 Ytterligare litteratur har givetvis använts, inte i samma utsträckning som de 

ovanstående men fortfarande med relevans för ämnet ifråga. Bland dessa återfinns en Francis 

Ford Coppola-biografi, en artikel som för en dialog med Tigervalls avhandling och som ser 

paralleller mellan ”den sympatiske Andre” och svensk immigrationspolitik, och så vidare.  

  

”Den Andre” och etnicitet 
Inom studiet av nationalism och etnicitet är ”Vi” och ”de Andra” ständigt återkommande 

begrepp där det förstnämnda kan vara i princip vilken grupp av personer som helst, där just 

vi-känslan är stor. I interaktion med personer eller sammanslutningar som inte tillhör den 

egna gruppen blir begreppet ”de Andra” aktuellt, de som inte är som oss. Situationer på vilka 

detta begreppspar kan appliceras kan röra sig om politiska åtskillnader, genusskillnader, och 

så vidare11. Det mest uppenbara exemplet på när frågan om ”den Andre” aktualiseras är dock 

när det rör sig om en nationalitet. Inom studiet av film och etnicitet benämns de karaktärer 

vars ursprung skiljer sig från nationens majoritet, de som kommer utifrån, som ”de Andra”. I 
                                                 
8 Bondanella, Hollywood Italians, s. 90 
9 Carina Tigervall, Folkhemsk film: med ”invandraren” som den sympatiske Andre, Umeå 2005 
10 Tigervall, Folkhemsk film, s. 45 
11 Tigervall, Folkhemsk film, s. 22 
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exemplet The Godfather blir således de italienskamerikanska karaktärerna just ”de Andra”. 

Det vore kanske fördelaktigt att benämna fiktiva karaktärer efter termer som ”Vi” och ”de 

Andra” med grund i var åskådarens sympatier ligger, snarare än den reella åtskillnaden i form 

av härkomst. Oavsett åsikter om etnisk kategorisering av denna art har jag dock valt att 

använda termerna utifrån ett slags ”normtänk” som tycks prägla just etnicitetsstudier; ”Race is 

rarely applied to ’whites’, who are presumed the ’norm’ against which differences are 

measured”12. Filmerna som denna uppsats behandlar uppmanar delvis ett tänk som detta. Vito 

Corleone kommer som ung från Italien till ”the land of the free” och hamnar i Little Italy som 

fungerade mer eller mindre som ett ghetto för italienare. Ghettoisering är i sig ett fenomen 

förknippat med utanförskap, de som inte är en del av ”oss” får vistas med ”sina egna”. New 

York som stad är en plats för de anglosaxiska amerikanernas ”Vi” och indelningar i form av 

Little Italy, Chinatown, och så vidare, blir en distansering mellan ”oss” och ”dem”, ett 

avståndstagande som följaktligen leder in Vito på den kriminella banan, som vi ska se. 

Bondanella menar också att synen på italienare som ”den Andre” inom litteratur och film har 

präglats, och fortfarande präglas av ett ambivalent synsätt. De har sen Shakespeares tid 

fungerat som representanter för ”a fascinating world that drew people to it but also a siren’s 

song that could easily destroy true religion and moral behavior”13. 

  Begreppet etnicitet handlar också I “någon mening om klassificering av människor 

och grupprelationer”14. Begreppet kommer ursprungligen från grekiskans ethnikos som 

betyder hedning. Sedan dess har användningen av begreppet dock utvecklats och idag är det 

en term som betecknar folk med ”rasmässiga särdrag” och ”vanligen har man avsett en grupp 

som delar språk, religion och sedvänjor”15, så trots att etnicitet ofta förknippats med 

minoriteter är alla grupper etniska, oberoende av frågor om minoritet kontra majoritet. Det är 

detta synsätt jag utgått ifrån vid brukandet av termen ”etnicitet”, inte bara 

italienskamerikanerna och judarna i The Godfather är etniska, alla tillhör någon etnisk grupp. 

 

Stereotyper 
I minidokumentären Francis Coppola’s Notebook (Kim Aubry, 2001) som släpptes som en 

del av extramaterialet i DVD-boxen med The Godfather-trilogin får man en inblick i hur 

Coppola gick tillväga när han bearbetade Mario Puzos bok för att anpassa den till 

                                                 
12 Julie F. Codell, Genre, gender, race, and world cinema, Oxford: Blackwell Publishing 2007, s. 213 
13 Bondanella, Hollywood Italians, s. 14 
14 Ruth Illman & Peter Nynäs, Kultur, människa, möte: Ett humanistiskt perspektiv, Lund: Studenlitteratur 2006, 
s. 17 
15 Illman & Nynäs, Kultur, människa, möte, s. 17 
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filmformatet. Bland annat berättar han vilka fällor som var viktiga att undvika för att göra 

karaktärerna rättvisa, för att göra dem trovärdiga. Han ville undvika klichéer, ”Italians who-a 

talka lika-dis”16 kunde ses som ett förlöjligande av ett arv Coppola själv är bärare av. För att 

ta reda på huruvida Coppola lyckats undvika stereotyp- och klichéfällorna är ett klargörande 

av hur den stereotypiska italienaren uppför sig nödvändigt. Bondanella menar att ett 

omfamnande av den stereotypa italienaren resulterar i att karaktärerna kontrolleras av känslor 

och att de är ytterst passionerade. Detta är något som Tigervall skriver under på och hon 

beskriver stereotypens attribut mer konkret och underhållande:  

 

De är mycket expressionistiska, de pratar högt, ofta i munnen på varandra, de gestikulerar 
intensivt och har ofta fysisk kontakt, de åtrår blonda kvinnor, de älskar fotboll, de åberopar 
jungfru Maria, de äter spagetti och dricker vin – jämt, de sjunger kärleksballader i duschen, 
de drabbas ofta av vredesutbrott och slåss för att lösa konflikter.17 
 

Coppola är medveten om stereotypens natur men i vilken utsträckning han undviker den kan 

diskuteras. Å ena sidan visar han att även karaktärerna är medvetna om klichéerna, vilket blir 

särskilt tydligt i scenen då Michael talar i telefon med Kay och inte förmår berätta för henne 

att han älskar henne. När han avslutat samtalet lägger Clemenza (Richard Castellano) på en 

överdriven accent och frågar Michael varför han inte berättar för Kay att han älskar henne. 

Sättet han talar på är helt i linje med det Coppola noterat i Francis Coppola’s Notebook. Inte 

nog med att regissören undviker klichén, han låter även sina karaktärer förkasta och förlöjliga 

den. 

Med Bondanellas och Tigervalls beskrivningar av den italienska stereotypen i åtanke 

går det att se Santino ”Sonny” Corleone som en stereotypiskt konstruerad karaktär. 

Incidenterna som rör hans syster Connie och dennes relation till sin make Carlo visar hur kort 

stubin han har, att känslorna konkurrerar ut förnuftet. Vidare är han både högljudd och 

gestikulerar gärna, ett case-in-point är den kända ”bada-bing”-scenen i vilken Michael 

erbjuder sig att mörda Sollozzo och McCluskey. I hela sekvensen från det att Michael 

återvänder hem efter att ha blivit slagen av McCluskey tills det att han erbjuder sig att röja 

Sollozzo och kommissarien ur vägen gestikulerar Sonny vilt, greppar tag i både Hagen och 

Michael, avslutar med en klapp på stjärten och höjer rösten avsevärt när Hagen föreslår att de 

bör ta del av ”Turkens” förslag innan de beslutar hur de ska gå tillväga. 

                                                 
16 Uttalande av F.F Coppola taget från Francis Coppola’s Notebook, en del av extramaterialet från DVD-boxen 
innehållandes The Godfather-trilogin. 
17 Tigervall, Folkhemsk film, s. 185 
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Med detta i åtanke, kan man då dra slutsatsen att Coppola skapat en stereotyp 

karaktär i Sonny Corleone? Frågan kan knappast besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej”. 

Först och främst bör man bära med sig det faktum att stereotyper kan vara ett effektivt 

verktyg i filmskapandeprocessen. Genom nyttjandet av detta verktyg slipper filmmakaren 

göra djupdykningar i alla karaktärerna, hjälpmedlet bidrar till att göra karaktären förutsägbar, 

eller rättare sagt förståelig; genom få antydningar om hurdan karaktären är kan åskådaren 

pussla ihop den fiktiva personens inre och förstå hur denne är konstruerad. Efter en händelse 

kan åskådaren på förhand ana hur karaktären kommer att reagera. När Sonny får reda på att 

Conny misshandlats av sin make är hans reaktion väntad. Det är just hans förutsägbarhet som 

i detta fall driver narrativet framåt, eftersom hans temperament för honom till tullen och får 

honom avrättad. Inte sällan förknippas termen ”stereotyp” med något negativt men i fallet The 

Godfather bör man ställa sig frågan hur filmen hade påverkats om hela Corleonefamiljen hade 

utvecklats och skildrats i samma omfattning som Michael. 

 Enligt Nationalencyklopedin är en stereotyp en “förenklad, ofta allmänt omfattad 

föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex nation, ras, 

religion eller kön”18. Även Codell menar att stereotypen gör individuella karaktärer till 

representanter för en hel grupp19. Trots att Sonnys attribut överensstämmer med den 

italienska schablonen kan han anses avstereotypifieras av sin omgivning. Sonny är alltså inte 

en stereotyp per se då han inte ensam representerar personer av italiensk börd. I The 

Godfather blir han bara en person som ”råkar” vara hetlevrad då han omges av ett varierat och 

rikt persongalleri.  

                                                

 

Michaels förfall 
Som jag redan poängterat har The Godfather kritiserats för sitt romantiserande av den 

italienskamerikanska organiserade brottsligheten, anklagelser som kan ses som befogade, men 

samtidigt något missriktade. En kritiker skrev att den enda egentliga förändringen i trilogins 

första del är att maffians fokus skiftar från ”bra” saker som dobbel och prostitution till den 

”dåliga” narkotikan och avslutar med att säga; ”I suppose everything’s going to hell, even the 

morality of the Mafia”20. The Godfather: Part II hade ännu inte producerats och det är 

givetvis lättare att retrospektivt diskutera Coppolas intentioner och det kan anses orättvist att 

göra så. Dock är trilogins andra del viktig att ta i beaktande om man ska föra en diskussion 
 

18 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/customer/send_article/show_postcard.jsp?t_postcard_sign=-
172122996&t_title=stereotyp&i_art_id=315197&i_word=stereotyp 
19 Codell, Genre, gender, race, and world cinema, s. 217 
20 Cowie, The Godfather book, s. 69 
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kring detta ämne då den genomför en grundligare utforskning av Michaels utveckling och 

Vitos förflutna än vad det fanns utrymme för i The Godfather.  

I seriens första del antyder Coppola hurdana karaktärerna är som personer, eller i 

Michaels fall vilken person han är på väg att bli. Först i The Godfather: Part II fullbordas 

karaktärsutvecklingen, genom ett narrativ som följer Michael och ett narrativ som blickar 

tillbaks och visar hur Vito kom att bli Don Corleone. Det är i huvudsak dessa två karaktärer 

som komplicerar frågan om eventuell romantisering av det kriminella då man, genom att bara 

analysera Michael och Vito, kan se att de både hjälper och stjälper kritiken. 

 

Vito – New Yorks Robin Hood 

I The Godfather porträtteras Vito Corleone av Marlon Brando, en av de i produktionen 

inblandade som inte var av italiensk börd. Karaktären kan antas ha gett upphov till åsikterna 

om att Cosa nostra hyllas i The Godfather. Även i De Niros inkarnation i del två finns tecken 

på detta. Bondanella skriver att Vito i Coppolas händer blir en ”completely sympathetic figure 

in spite of his criminal actions”21 och hävdar att det är ett genomgående tema i trilogin; 

genom att göra gangstrarna sympatiska blir gränsen mellan mafiosos och högt uppsatta 

affärsmän suddigare. Dock anser jag att det finns ett minst lika starkt samband mellan 

karaktärernas utformning och en stolthet över det italienska arvet som Bondanella inte 

understryker med samma kraft. 

 Som jag påpekat ovan grundas antagligen en del av kritiken mot The Godfather på 

gestaltandet av Vito Corleone. Han framställs som en rättskaffens man som värnar om sin 

familj, både den privata och medlemmarna av Corleonesyndikatet. De kriminella handlingar 

han står bakom är ett resultat av hans respekt för kärnfamiljen och i kontrast till delar av 

Michaels agerande tycks Vitos beslut vara berättigade. Detta har sin grund i det faktum att 

han, tillsammans med Clemenza (Bruno Kirby) och Tessio (John Aprea), i del två framställs 

som offer för amerikansk invandrarpolitik. Vito frågar sig varför don Fanucci (Gaston 

Moschin) bråkar med italienare när han själv är en och svaret han får är ”han vet att ingen 

skyddar dem”. I Little Italy lever de mer eller mindre i en laglös bubbla som överheten har 

litet eller inget intresse av att skydda. Som ett resultat av detta blir det möjligt för Fanucci och 

Svarta handen22 att pressa sina etniska jämlikar på pengar för beskydd från både den egna 

organisationen och andra kriminella. Detta leder i sig till en fruktan för Fanucci och när han 

                                                 
21 Bondanella, Hollywood Italians, s. 245 
22 Svarta handen var benämningen på italienska gangsters fram till spritförbudstiden. Cowie, The Godfather 
book, s.40  
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går till Vitos arbetsplats för att ordna ett jobb till sin brorson vågar inte butiksägaren neka 

hans önskan och blir följaktligen tvungen att avskeda Vito. 

 Vito står efter detta utan jobb och bekantar sig med Clemenza och lär sig att snabba 

pengar finns att tjäna i kriminalitetens värld. Men inte heller inom den brottsliga arenan går 

den Svarta handen att undvika och Fanucci söker upp Vito för att tvinga honom och hans 

medbrottslingar att dela med sig av sina vinster efter framtida kupper. Detta tar Vito upp med 

sina kumpaner som inte vågar neka Fanucci pengarna. En av Vitos kommentarer i denna scen 

för omedelbart tankarna till The Godfather och scenen i vilken han tackar nej till Sollozzos 

erbjudande, ”Varför ska vi ge honom det vi arbetat för?”. I Sollozzoscenen lovar Vito att inte 

lägga sig i hans narkotikaaffärer, att han inte bryr sig om inom vilken verksamhet Sollozzo 

tjänar sina pengar, i synnerhet eftersom deras affärer inte står i konflikt med varandra. Det är 

genom Fanucciincidenten som Vito odlar sin tro på att mitt är mitt, och ditt är ditt. Något som 

följer med honom under resten av hans karriär. 

 Vidare förtydligas Vitos tankar kring lojalitet genom situationen. Han lovar sina 

vänner att han ska tala med Fanucci trots att de inte menar ge honom den summa pengar han 

begärt. Innan han beger sig till mötet förklarar han för dem att han aldrig ljuger för sina 

vänner och att de ska komma ihåg att han gjort dem en tjänst. Han möter Fanucci som 

beundrar Vito för hans mod då han inte tar med den avtalade summan pengar. Vidare blir han 

erbjuden ett välbetalt jobb hos Fanucci som vid mötets slut säger ”Låt oss vara vänner. Kan 

jag hjälpa dig, så säg bara till.” Då jag sett filmen upprepade gånger kan jag inte minnas den 

spontana reaktion jag fick av att Vito lyckats undvika att reta upp Svarta handen. Dock vågar 

jag påstå att detta resulterar i en känsla av lättnad hos åskådarna som ser det första gången; 

inte nog med att Vito lyckades med planen, han blev dessutom erbjuden ett välbetalt jobb. 

Men Fanuccisituationen är, som bekant, inte över än. Efter mötet förföljer Vito den vitklädde 

Fanucci för att tillslut anlända till dennes lägenhet där han röjs ur vägen genom upprepade 

skottsalvor.  

 Följaktligen kan man ställa sig frågande till varför Vito inte accepterade Fanuccis 

erbjudande. Svaret kan vara så enkelt att Vito helt enkelt ogillar Fanucci och hans 

verksamhet. Men blandar man in del ett i ekvationen, tillsammans med att han försäkrade sina 

vänner om att han inte är en person som bedrar de han gillar så får man fram att agerandet är 

ett resultat av en tro på lojalitet och vänskap. I The Godfather vägrar Vito hjälpa 

begravningsentreprenören Bonasera (Salvatore Corsitto) innan denne erbjudit Gudfadern sin 

lojalitet samt lovat att återgälda tjänsten om det någon dag skulle bli aktuellt. En liknande 

situation uppstår när bagaren Nazorine (Vito Scotti) vill ha hjälp med att ordna fram ett 

12 
 



uppehållstillstånd till sin dotters kärlek, Enzo (Gabriele Torrei). Banden Vito har till de han 

hjälper och de han får hjälp av tycks upprätthållas av affektion och respekt för varandra 

istället för att enbart baseras på ekonomiska intressen.  

 Trots att moral tycks vara en bristvara i filmernas karaktärer framstår Vito som den 

minst omoraliska av dem. Detta beror på flera av de saker jag nämnt ovan; han värnar om sin 

familj och sina vänner, han är en kamrat och inte bara en kapitalistiskt driven arbetsgivare. 

Vidare framställs han i del två som en person som slåss från underläge, han står emot 

orättvisorna som Fanucci och den amerikanska politiken utsätter honom för. Utöver detta är 

Vitos antagonister porträtterade som moraliskt underlägsna honom. Bortsett från det redan 

beskrivna händelseförloppet med Fanucci finns även Don ”Ciccio” Francesco (Giuseppe 

Sillato) som straffas för att han ansvarade för morden på Vitos familj. Jack Woltz (John 

Marley) får sin dyrbara häst lemlästad och är allt annat än en sympatisk karaktär. Han häver 

ur sig rasistiska skällsord under mötet med Hagen och är fast beslutad vid att omöjliggöra 

eventuella karriärframgångar för Corleonesläktingen Johnny Fontane (Al Martino). De två 

ickeitalienska pojkarna som Bonasera vill se straffade får lida för att de våldtagit hans dotter. 

Med alla dessa faktorer i åtanke framstår Vito som en italienskamerikansk Robin Hood som 

hjälper de svaga och straffar de som förtjänar det, han är i många avseenden en 

beundransvärd figur. 

 

Michael - Flykten från Sicilien 

Trilogins protagonist, Michael Corleone, avviker efter makttillträdet från sin fars sätt att styra 

organisationen och den egna familjen. Det vore dock att gå för långt att påstå att han är sin 

fars motsats. Hans intellekt och strategiska tänkande är avgörande i valet av honom som 

familjens nya Don, trots att Fredo (John Cazale) är den äldsta av de resterande sönerna. ”In 

order to protect his wounded father, and then the entire Corleone criminal empire, Michael 

will be forced to become like his father”23. Detta uttalande kräver modifikation; det är sant i 

den meningen att Michael måste ersätta sin far för Corleonefamiljens överlevnad, men faderns 

syn på lojalitet och vänskap byts ut mot ett mer kapitalistiskt tänk där lojalitet köps istället för 

att baseras på ömsesidig respekt. 

 I slutet av The Godfather antyds det i vilken riktning Michael kommer att styra 

organisationen. Han har gått från att vara den ambitiösa collegegrabben och soldaten till att 

vara en man som börjar bära döden i släptåg. Hans nyfunna kyla och inneboende ondska blir 

                                                 
23 Bondanella, Hollywood Italians, s. 243 
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explicit i slutfasens crosscuttingsekvens i vilken Connie och Carlos barn döps samtidigt som 

de övriga New York-familjerna utsätts för Michaels vrede och maktlystnad. Hela hans väsen 

har utsatts för en hundraåttiograders omvändning. I den inledande bröllopssekvensen sitter 

Michael med sin pojkaktiga sidbena och försäkrar Kay (Diane Keaton) om att Vitos affärer 

och han själv aldrig kommer att förenas. I crosscuttingsekvensen står Michael i kyrkan, nu 

med bakåtslickat hår och en förlorad pojkaktighet, och försäkrar prästen om att han tar 

avstånd från Satan samtidigt som stadens maffiabossar mister sina liv, en efter en, efter 

Michaels initiativ.  

 Vito kan som sagt påstås vara en beundransvärd man, men hans tronföljare är en 

mörkare person. Det mest uppenbara är självklart Al Pacinos tolkning av Michael, som blir 

alltmer kylig. I del två har han en svärta i ögonen, och i sitt agerande, som inte har mycket 

gemensamt med den person han var vid trilogins början. Michaels moraliska förfall sker i 

synk med att avståndet från hans sicilianska rötter blir större. Som Bondanella påpekar; 

”Michael has not only changed, but the mob itself has become more Americanized, less 

Sicilian”24. Även om avståndet mellan Michael och hans far ökar i del två tillhandahåller 

Coppola även i första delen ledtrådar om Michael, amerikanen. Bara hans namn, Michael, kan 

anses vara en banal iakttagelse i sammanhanget men jämte sina syskons namn, Santino, 

Frederico ”Fredo” och Constanzia ”Connie”, utmärker sig Michael då det inte har klangen av 

att vara italienskt rotat. Man kan dock hävda att han fått sitt namn efter den kända konstnären 

Michelangelo från den italienska renässansen, men några sådana kopplingar erbjuds inte 

åskådaren och att namnet låter mer amerikanskt går i linje med karaktärens utveckling; från 

det italienska till det amerikanska. 

 Vidare tydliggörs detta genom att Michael är en person som varit delaktig i Andra 

Världskriget och kämpat för USA. Han har även studerat vid ett amerikanskt college, 

ytterligare något han är ensam om i familjen och något som hjälper till att understryka 

skillnaden mellan Michael och hans närstående. När han är på flykt på Sicilien efter mordet 

på Sollozzo och hans livvakt anser han sig inte heller tillhöra gruppen som skyddar honom. 

Efter att ha träffat Apollonia (Simonetta Stefanelli) första gången berättar han för hennes far, 

caféägaren (Saro Urzì) att han är en amerikan på flykt, han ser sig alltså i första hand som 

amerikan snarare än italienare. Detta kan även uppfattas som att Michael lyckats bättre i 

assimileringsprocessen än sina övriga familjemedlemmar, han är trots allt en 

                                                 
24 Bondanella, Hollywood Italians, s. 253 
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andragenerationens invandrare, en amerikansk medborgare. Som sagt är dock hans väg mot 

ensamhet och moraliskt förfall synkroniserat med hans ökade avstånd från sitt italienska arv. 

 I del två får vi veta att Michael flyttat till Lake Tahoe och därmed lämnat New York, 

staden som blev hans fars nya hem efter flykten från Sicilien. Michael skiljer sig inte bara från 

sin far i fråga om ideal utan flyttar sig rent fysiskt från faderns hem, från öst till väst. Flytten 

är resultatet av nya affärsintressen, Michael har övergett faderns Genco Oil för att pröva 

lyckan i Las Vegas. Trots att Genco Oil mot slutet av Vitos karriär fungerat som en fasad för 

mindre hederliga aktiviteter var det vid starten ett företag som stod i nära anknytning till 

hemlandet. Genco Oil importerade olivolja från Sicilien och Vitos vän Don Tommasino 

(Mario Cotone) ansvarade för exporten av varan. På detta vis bevarade Vito banden mellan 

honom och sina sicilianska vänner som också tjänade på affären. Genom att förflytta sig till 

väst för att etablera sig i syndernas näste, Las Vegas, klipper Michael av ytterligare ett band 

till sin italienska bakgrund. 

 I början av del två visar Coppola tydligt upp hur Corleonefamiljen förändras efter att 

Michael fått stafettpinnen av sin far. Båda filmerna visar i ett inledande skede 

familjerelaterade festligheter. ”One of the most powerful means at Coppola’s disposal now 

becomes the subtle repetition of motifs, themes and sequences from the first film, all set in an 

entirely different context”25. Mycket skiljer sig alltså nu ifrån bröllopssekvensen i The 

Godfather. I kontrast till Sonnys vredesutbrott mot poliserna utanför bröllopet serveras nu 

bevakarna drinkar, flera av gästerna är högt uppsatta politiker, där senator Geary (G.D. 

Spradlin) skall komma att utmärka sig. Skillnaden blir också tydlig i festscenerna som visar 

Frankie Pentangelis (Michael Gazzo) humorfyllda förvirring över att befinna sig på en 

tillställning där inget är som han är van vid. Pentangeli har varit medlem av 

Corleoneorganisationen sen Vitos tid och delar i mångt och mycket Vitos synsätt, han drar 

bland annat paralleller mellan Vitos la famiglia och det romerska kejsardömet i ett det-var-

bättre-förr-tal som han håller för Hagen.  

Det är genom Frankie vi får veta att det inte finns vettig (typiskt italiensk) mat att 

hitta, och än värre, bandet består av trettio medlemmar, men inte en enda italienare! 

Pentangeli försöker förgäves få bandet att spela en siciliansk tarantella, likt musiken som 

spelades på Connies bröllop, men allt han får höra är ”Pop Goes the Weasel”26.  

 

 

                                                 
25 Bondanella, Hollywood Italians, s. 253 
26 Bondanella, Hollywood Italians, s. 253 

15 
 



Maktlystenhetens svärta 

”All our people are businessmen. Their loyalty is based on that”. Detta uttalas av Michael 

strax efter attentatet mot honom och hans familj strax efter festen. Detta kan man säga är 

kvintessensen i Michaels förfall. Faktum är att han framställs som mer av en affärsman än sin 

far, och detta resulterar i att hans mannar ”tillhör” honom för att han förmår betala dem väl, 

han är inte lika omtyckt som sin far. Han distanserar sig från en lojalitet som är baserad på 

känslor och respekt. Hagen, Michaels halvbror, knuffas mer och mer iväg från kärnan av 

Michaels affärer samtidigt som förhållandet till Kay och barnen främst verkar som en fasad. 

Han har under hela sitt liv lärt sig från sin far hur viktig den privata familjen är och att i 

princip allt man gör bör resultera i en fördel för hustru och barn. Michael försöker 

upprätthålla en fasad som ser ut att följa dessa ideal men isolerar sig mer och mer från sin 

familj, Vitos kommentar från del ett gör sig påmind; ”A man who doesn’t spend time with his 

family can never be a real man”. Hagen får stå för julklappsinköp åt barnen och efter Kays 

och Michaels bråk om separation och abort är barnens fruktan för sin far större än kärleken 

för honom. 

 Michaels styre av syndikatet är mörkare än under Vitos tid på tronen, åtminstone är 

det så Coppola valt att framställa det. När senator Geary försöker pressa Michael på pengar 

för tillstånden Michael behöver för planerna i Las Vegas går han över lik. Hans far gjorde 

flertalet gånger detsamma, men som jag redan påpekat framställdes de som röjdes ur vägen av 

Vito som mer befriade från moral än han själv. För att klämma åt Geary anordnar Michael 

dock att en oskyldig prostituerad flicka mördas, för att senare få Geary att tro att han i 

stundens hetta råkat ha ihjäl henne. Michael är fast besluten att nå de mål han satt upp och de 

personer som försvårar för honom, vilka de än är, löper stor risk att straffas. Tydligast blir 

detta i situationen som rör Fredo. Storebrodern som är bitter över att inte ha blivit familjens 

nye gudfader framställs inte som den klipskaste familjemedlemmen, och åskådarna får veta att 

Hyman Roths (Lee Strasberg) springpojke Johnny Ola (Dominic Chianese) lurat Fredo att 

bedra Michael, något som kommer till Michaels kännedom under vistelsen i Havanna. Sveket 

är ett resultat av pengarnas makt att köpa lojalitet. När Michael senare avvisar sin bror och 

förklarar för honom att han varken är en vän eller bror längre förklarar Fredo att han av Ola 

hade blivit lovad något eget, att han inte längre skulle vara tvungen att stå i Michaels skugga. 

Ju mer likt ett företag Corleonesyndikatet blir desto lättare är det för Michaels fiender att köpa 

de som står honom nära, inte ens hans bror kan stå emot erbjudanden från andra 
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organisationer. Bortblåsta är de gamla idealen och respekten för omertá27. Vendettor är dock 

inget som försvunnit och Michael ser till att Fredo, hans eget kött och blod, mördas för sveket 

som kunde fått både Michael och Kay dödade. 

 

Gudfädernas sista tid i livet 

I slutet av The Godfather: Part II dubbelexponeras en bild från när Michael var ung och 

slutscenen där han sitter ensam och blickar ut i tomma intet. I återblicksscenen befinner sig 

Michael med sin far på ett tåg på väg från Sicilien. Hans far säger åt honom att vinka adjö, 

vilket han gör. Hans farväl av Sicilien som bara en liten pojke ekar vidare till det att han är 

vuxen, redan som barn avslutade han förhållandet till Sicilien och värderingarna som 

hemlandet skulle ha odlat. 

”In order to protect his wounded father, and then the entire Corleone criminal 

empire, Michael will be forced to become like his father”28. Detta citat blir efter ett 

klargörande av Michaels person öppet för en helt annan tolkning. Om utgångspunkten istället 

är att Michael inte är som sin far, hur hade hans karriär då utvecklats om han tillämpat sin fars 

ideal, och då främst lojalitetstänk? Marlon Brandos Vito går ur tiden vetandes att familjen, 

bortsett från Sonnys bortgång, är intakt. Bilderna av den kraftigt sminkade Brando som jagar 

sitt barnbarn med apelsinskal i munnen är tragiska och upplyftande på samma gång. Tragiskt 

för att hans tid är inne, upplyftande för att han kan antas dö lycklig. Slutbilderna av Michael i 

del två är å andra sidan är betydligt mörkare. Han sitter ensam med en cigarett i handen och 

blickar ut i tomma intet, påminner sig om gångna tider när familjen var hel och hans far vid 

liv. Hans mor är inte längre i livet, Fredo är borta, Kay har övergivit honom, hans egna barn 

fruktar honom, Hagens inblandning i organisationen och familjen har minimerats och Connie 

intar rollen som Michaels tjänare istället för att vara hans syster. Michael må vara materiellt 

förmögen men värmen och kärleken har försvunnit i takt med att maktlystenheten blivit 

större.  

 

Hyllningen av Italien 

Romantiseringskritiken är således inte helt missriktad, Vito framställs som en person med 

hjärtat på rätt ställe och med en genuin strävan efter att göra sitt bästa för vännernas och 

familjens bästa. Dock vore det fel att bara lägga vikt vid förskönandet av Vito då den fina bild 

                                                 
27 Omertá är termen för maffians regler om tystnadsplikt som i första hand innebär att medlemmarna ska vara 
tysta inför staten. Tomas Lappalainen, Maffia, Rimbo: Fischer & Co 1999, s. 128 
28 Bondanella, Hollywood Italians, s. 243 
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vi får av honom inte är baserad på en beundran för hans kriminella aktiviteter. Snarare är det 

så att Coppolas egen syn på familjeband styrt gestaltandet i denna riktning; ”Coppola’s own 

family means more to him, quite simply than anything else on earth”29. Coppola skapar en 

balans i filmerna genom att göra Michael mindre sympatisk. Att han är medveten om sin fars 

synsätt men själv inte förmår leva efter det är den stora anledningen till att det är svårt att 

beundra honom. Michael motbevisar alltså de kritiska rösterna, genom honom blir maffian en 

mer hemsk och osäker organisation att vara medlem i. Coppola gör sin syn på Cosa nostra 

som något dåligt tydligare genom att ingen som är aktiv i verksamheten undviker straff, 

mister man inte sitt liv berövas man sina närstående. 

 Att uppfatta Vito som en maffians ”hjälte” och Michael som ond, och se vad som 

ligger till grund för porträtten, gör det klart att den italienskamerikanska befolkningen inte 

smutskastas utan snarare hyllas. Vito, som fortfarande håller sitt hemland varmt och 

behandlar sin familj på ett sätt som Coppola förenar med sig själv och sitt italienska arv, får 

representera godhet och en stolthet över sina rötter. Michael är mer amerikaniserad och tappar 

grepp om allt som var viktigt för hans far. Genom att säga farväl till Sicilien och inte lägga 

tillräcklig tyngd vid familjebanden leder han sig själv till ett tragiskt och kallt öde. 

 

Sverige kontra USA 
I artikeln Smilende gyldenbrune øjne: De politisk korrekte indvandrerportrætters dominans i 

svensk film30 diskuterar Olof Hedling, ofta i anknytning till Carina Tigervall, invandrarporträtt 

i svensk film. Båda hävdar att 2000-talets våg av ”invandrarfilm” präglades av en ensidighet i 

sitt karaktäriserande av invandrare, något som går att utläsa av Tigervalls avhandlings 

undertitel, ”med ’invandraren’ i rollen som den sympatiske Andre”. Invandrarfilmsvågen 

tycks alltså bära med sig en fruktan för konflikt och ”samtliga filmer” som Tigervall 

analyserat ”tycks stå på ’invandrarens’ sida”31. Genom att porträttera protagonisterna med 

invandrarbakgrund som genomgoda blir verken, som sagt, ensidiga. Denna tendens har 

Tigervall valt att kalla ”antirasistiska” och Hedling ser sambandet mellan denna tendens och 

den officiella svenska integrationspolitiska linjen samt det offentliga stöd svensk film varit 

beroende av sedan 1963: 

 

                                                 
29 Cowie, The Godfather book, s. 152 
30 Olof Hedling, ”Smilende gyldenbrune øjne: De politisk korrekte indvandrerportrætters dominans i svensk 
film”, Kosmorama. Tidsskrift for filmkunst og filmkultur, nr.240, 2:2007 (citat tagna från en outgiven, svensk 
version tillhandahållen av författaren) 
31 Tigervall, Folkhemsk film, s. 45 
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Som en följd av att det offentliga varit berett att stötta den inhemska filmen – liksom i de 
flesta europeiska länder finns önskemål om att nationell film av viss volym och typ existerar 
– har branschen, kanske inte alltid medvetet, agerat för att infria offentliga, om än inte helt 
uttalade, påbud minst lika mycket som man försökt spegla den stora publikens värderingar 
eller tillfredsställa dess önskningar i enlighet med devisen, varför bita den hand som föder 
en.32 
 

Följaktligen riktar Hedling blicken mot det stora landet i väst och drar slutsatsen att ett verk 

som exempelvis The Godfather inte går att föreställa sig i det svenska filmklimatet då 

Coppola skildrar ”invandrare som öppet misstror och konsekvent undergräver det nya landets 

värderingar och ideal”33. Som ett annat exempel med liknande tema omnämns Scarface 

(Brian De Palma, 1983). Med min genomgång av Vito Corleones väg mot Cosa nostra i 

åtanke blir det dock inte fullt så enkelt och den enda likhet protagonisten i Scarface, Tony 

Montana, har med Vito är ett leverne i en kriminell sfär. Vägen dit skiljer radikalt de två 

karaktärerna åt. Tigervall menar att utgångspunkten för de ”antirasistiska” verk hon analyserat 

”är att vi lever i ett orättfärdigt samhälle och att underordnade etniska grupper på olika sätt 

drabbas negativt av detta”34 och detta präglar också Vitos uppgång i den kriminella världen. 

Överheten negligerar stadens nya medborgare och personer med ont uppsåt får den öppning 

de behöver för att kunna bedriva sin olagliga verksamhet i det ghettoliknande Little Italy och 

folk med goda avsikter får lida. Med risk för att framstå som alltför förlåtande av Vito 

Corleone så menar jag att hans kriminella karriär är ett resultat av en försummande 

maktapparat och ”italienare som bråkar med italienare”. Tony Montana har å andra sidan inte 

några som helst moraliska betänkligheter när det gäller sitt karriärmål. 

                                                

 Om ett orättfärdigt samhälle med lidande minoriteter är ett av den svenska 

”invandrarfilmens” återkommande tema har Gudfadernsagan en del gemensamt med dessa. 

Den stora skillnaden är således att Vito vägrar inta en offerposition. Kärleken till familjen och 

orättvisorna som den Svarta handen representerar får Vito att välja en väg som tycks vara en 

av få som lönar sig under rådande omständigheter. Vitos förmåga att undvika offerpositionen 

är något Bondanella beskriver som anledningen till att italienskamerikanerna varit 

framgångsrika i etablerings- och assimileringsprocessen även utanför fiktionens värld, inom 

rampljuset och samhället i stort; ”Italian American have, by and large, assimilated into the 

American mainstream as much or even more than many other ethnic groups. And they have 

almost always done so not by claiming the status of victim”35. 

 
32 Hedling, Smilende gyldenbrune øjne, s. 40 
33 Hedling, Smilende gyldenbrune øjne, s. 48 
34 Tigervall, Folkhemsk film, s. 45 
35 Bondanella, Hollywood Italians, s. 11 
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Tid 

Oron som uttrycktes inom den amerikanskitalienska befolkningen har att göra med att ingen 

på förhand kunde vara medveten om Coppolas intentioner innan och under produktionen av 

The Godfather. Enkelt sammanfattat behandlar filmerna organiserad brottslighet med fokus på 

karaktärer med italiensk härkomst. Ett sådant tema kan tveklöst behandlas på otaliga vis, som 

filmhistorien upprepade gånger bevisat, och det är möjligheten att skapa ett verk med ett tema 

i likhet med detta som främst tycks skilja ”den sympatiske Andre”-filmerna i Sverige och The 

Godfather åt. Vad är då bakomliggande orsak, eller orsaker, till att möjligheten finns i väst 

men inte i Sverige? Hedlings argument om integrationspolitikens inflytande i filmbranschen 

är intressant och mycket tyder på att detta är en faktor med relevans i frågan. Dock är det 

tveksamt om detta allena påverkar skildringarna av den Andre, även tidsfaktorn bör tas i 

beaktande.  

 När Ellis Island öppnade portarna 1892 utvecklades ön snart till nationens största 

immigrationsstation36 och mellan 1880 och 1924 kom 4,5 miljoner italienare till USA37. Vid 

premiären av The Godfather 1972 var det alltså mellan fyrtioåtta och nittiotvå år sedan den 

italienska immigrationen var som allra störst. Tittar man sedan på situationen i Sverige ser det 

lite annorlunda ut. Filmerna som Tigervall och Hedling främst fokuserar på, och som låg till 

grund för att ”Invandrarfilmen som begrepp myntades”38, hade sina premiärer strax efter 

millennieskiftet. Titlar som Jalla! Jalla! (Josef Fares, 2000), Vingar av glas (Reza Bagher, 

2000), Det nya landet (Geir Hansteen Jörgensen, 2000) och Före stormen (Reza Parsa, 2000) 

fick pressen att jubla över filmsfärens nyfunna mångkulturalism, ”År 2000 är den Svenska 

filmen ’en blandning av palt och kebab’”39. Tyvärr är detta till synes berömvärda fenomen 

enligt Tigervall varken verklighetstroget eller rättvist och hon skriver att i hennes ”analyser av 

svenska ’invandrarfilmer’, är ett av de tydligaste mönstren just den sympatiserande 

konstruktionen av ’invandrare’, främst när de är huvudpersoner i filmerna”40. 

 Efter att ha tagit del av migrationsverkets statistik över asylsökande till Sverige 

mellan 1984 och 2006 framgår det tydligt att immigrationen de senaste tjugotre åren var som 

högst 1992 då ungefär åttiofyratusen sökte asyl i Sverige41, alltså åtta år innan 

”invandrarfilmen” började röna sina största framgångar. I jämförelse med de liknande 
                                                 
36 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/customer/send_article/show_postcard.jsp?t_postcard_sign=-
197705251&t_title=Ellis%F6n&i_art_id=161550&i_word=ellis%20%26%20island&i_h_text=1&i_rphr=ellis%
20%26%20island 
37 Bondanella, Hollywood Italians, s. 18 
38 Tigervall, Folkhemsk film, s. 51 
39 Tigervall, Folkhemsk film, s. 51 
40 Tigervall, Folkhemsk film, s. 215 
41 Migrationsverket.se  
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siffrorna i anslutning till immigrationen från Italien till USA blir åtta år minst sagt ”futtigt”. 

Att det finns en större bekvämlighet i att skildra ”invandrare” som inte är genomgoda ju 

längre de har varit en del av nationen i vilken filmen skapas tycks vara en av de faktorer som 

bidrar till de drastiska skillnaderna länderna emellan. Det kan alltså verka som att ”den 

sympatiske Andre” är ett resultat av respekt för folk som sökt ett nytt hem i det främmande 

Sverige. Ett nystartat liv i ett nytt land är tillräckligt tumultartat utan populärkulturell 

”demonisering”. Följaktligen kan man då ställa sig frågan om vad som är mest respektfullt, en 

kulturell mångfald på film där den Andre alltid är klämkäck och älskvärd, eller att visa upp 

den Andre med hjälp av ett rikare persongalleri, där man visar att personer beter sig olika, 

oberoende av deras ursprung. Det förstnämnda framstår som mer av en dehumanisering, men 

på grund av denna textens fokus och omfång lämnar jag denna fråga utan vidare fördjupning. 

 

Legitimering 

Julie F. Codell framhäver frågan om ”who has the authority to represent a particular racial 

group”42 som en av de mest återkommande frågorna vid studiet av etnicitet på film. Har Spike 

Lee och John Singleton ensamrätt på porträtt av afroamerikaner? Har Francis Ford Coppola 

och Martin Scorsese ensamrätt på porträtt av italienskamerikaner? Knappast. Däremot verkar 

det emellanåt som att filmbolag gärna vill att ”den Andre” ska skilja ”den Andre” för att det 

på något vis ska försvara filmernas innehåll från eventuellt ogillande av de som tillhör den 

skildrade gruppen reellt. Valet av en italienskamerikansk regissör i fallet The Godfather var 

dock inte självklart för Paramounts pampar. Några av första som tillfrågades var stora, idag 

närmast legendariska, regissörer som Arthur Penn, Elia Kazan och Otto Preminger43, varav 

ingen var av italiensk börd. Inriktningen i början av regissörssökandet var alltså mer inriktat 

på meriter än förståelse för det ”italienska sättet”. Paramount hade även stått bakom en annan 

maffiainriktad film som släpptes 1968, The Brotherhood (Maffiabröderna) av Martin Ritt. 

Filmen floppade på biograferna och i regissörsstolen fanns en person ”utan efternamn som 

slutade med en vokal”44 och i huvudrollen fanns den judiske Kirk Douglas. 

 Efter en tids sökande bestämde sig Peter Bart, en av två personer som styrde 

Paramounts produktioner på den tiden (varav den andra var Robert Evans)45, för att fråga 

Francis Ford Coppola. Det som vägde tyngst i Coppolas meritlista vid denna tid var den 

delade Oscarstatyetten han fått tillsammans med Edmund H. North för manuset till Patton 

                                                 
42 Codell, Genre, gender, race, and world cinema, s. 218 
43 Cowie, The Godfather book, s. 9 
44 Bondanella, Hollywood Italians, s.11  
45 Cowie, The Godfather book, s. 6 
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(Patton – Pansargeneralen, Franklin J. Schaffner, 1970)46. Det är välkänt att Coppola var 

svårflirtad och att han i ett tidigt skede tyckte att Mario Puzos bok var överdrivet sensationell. 

Han sa till sin far att ”they want me to direct this hunk of trash. I don’t want to do it. I want to 

do art films”47. Resten är mer eller mindre historia och efter att Coppola träffat den ökände 

Robert Evans, som sällan var sen med att tillskriva sig själv majoriteten av äror hävdade 

Evans att han funnit det magiska receptet: 

 

”There hadn’t been one successful Mafia picture,” declared Evans, ”and I worked out why. 
They were usually written by Jews, directed by Jews and acted by Jews. There’s a thin line 
between a Jew and a Sicilian. And that thin line makes the difference.” Evans wanted to 
smell the spaghetti on the screen. “[Coppola] knew the way these men in The Godfather ate 
their food, kissed each other, talked. He knew the grit.”48 

 

Att Coppola skulle ha anlitats för att tillföra autenticitet till projektet lär dock inte ha varit 

huvudsaken, som vissa av castingförslagen visar. Det viktiga verkar snarare ha varit att 

placera Coppola vid rodret för att bringa legitimitet till projektet och sedan anlita stornamn, 

vare sig de passade eller inte. Det kan verka orättvist att se ner på vissa av Robert Evans 

förslag på skådespelare till rollen som Michael av den enkla anledningen att man inte kan veta 

hur slutresultatet hade sett ut. Dock är förslag som Robert Redford och Ryan O’Neal49 

uppseendeväckande namn i sammanhanget då de inte delar många av de yttre attribut som 

man i efterhand associerar med persongalleriet i The Godfather och dess uppföljare. De var 

båda blonda och hade blå ögon och deras yttre attribut var tydligt anglosaxiska, alltså ett rejält 

kliv ifrån Al Pacino som slutligen fick rollen som Michael. Ovanstående citat av Robert 

Evans tappar därmed trovärdighet, hans påstådda strävan efter att ”känna doften av spaghetti” 

framstår mer som ett sätt för honom att tillskriva sig själv äran över att ha funnit Coppola 

samt förklara varför det var så ”genialiskt” av honom att anlita regissören. 

 Som exempelvis The Brotherhood visar är ett tillhörande av den gruppen som ska 

skildras inte en nödvändighet för filmskaparen. Då filmen är svår att få tag i kan jag inte själv 

uttrycka mig om dess kvalitéer kontra brister utan får istället lita på Bondanella när han säger 

att den Kirk Douglasdrivna filmen är medioker50 trots att den enligt Bondanella är mer 

trovärdig än The Godfather i den meningen att fler etniciteter än bara italienskamerikaner 

                                                 
46 Gene D. Phillips, Godfather: the intimate Francis Ford Coppola, Lexington: The University Press of 
Kentucky 2004, s. 32 
47 Cowie, The Godfather book, s. 10 
48 Cowie, The Godfather book, s. 10 
49 Cowie, The Godfather book, s. 23 
50 Bondanella, Hollywood Italians, s. 236 
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kopplas samman med organiserad brottslighet51. Jämför man enbart dessa två verk framstår 

det därför som gynnsamt att Coppola hamnade i regissörsstolen, även om The Brotherhood 

var mer verklighetstrogen storymässigt lyckades å andra sidan Coppola göra sina karaktärer 

förståeliga och skeendena i The Godfather och The Godfather: Part II är sällan eller aldrig 

reducerade till svart eller vitt. 

 Att The Godfather blev en succé, och senare cementerades som en av filmhistoriens 

höjdpunkter, ska dock inte enbart ses som ett resultat av Coppolas härkomst, utan snarare 

hans kvalitéer som regissör. 1997 hade Mike Newells Donnie Brasco premiär och anses av 

många, även Bondanella, vara ett beundransvärt skildrande av Cosa nostra, dess medlemmar 

och även italienskamerikaner som står på lagens sida. Newells referensramar får 

legitimitetsdiskussionen att tappa bäring. Trots att Newell härstammar från Storbritannien och 

att hans mest uppmärksammade projekt innan Donnie Brasco var romantiska komedin Four 

Weddings and a Funeral (Fyra Bröllop och en Begravning, 1994) lyckades han alltså 

framgångsrikt blåsa liv i och bringa humanitet till italienskamerikanerna i sin maffiafilm. 

 I Donnie Brasco, likt The Godfather, är saker och ting inte bara svart och vitt. I 

filmen får vi följa italienskamerikanske FBI-agenten Joe Pistone (Johnny Depp) när han 

infiltrerar en grupp maffiamedlemmar i New York under namnet Donnie Brasco. Hans 

inträdesbiljett utgörs av Benjamin ”Lefty” Ruggiero (Al Pacino), en veteran inom 

verksamheten som trots sin långlivade lojalitet befinner sig längst ner i näringskedjan. Redan 

från början placeras alltså två italienskamerikaner på varsin sida om lagen, Newell 

understryker alltså omedelbart att maffiatillhörighet inte är ett krav på personer med italiensk 

börd som vistas i maffiafiktionens värld. Även detta är en likhet som delas med The 

Godfather där bagaren Nazorini, hans lärling Enzo (Gabriele Torrei), Bonasera med flera inte 

är direkt involverade i organiserad brottslighet utan istället vänder sig till Vito Corleone som 

ett resultat av ett svikande USA. 

 Vidare skapar Newell ytterst humana karaktärer i Donnie Brasco, främst genom 

Pacinos Lefty. Genom honom får vi lära oss att verksamheten han är delaktig i ofta är en 

”terrifying, difficult, and stressful enterprise”52. Det band som byggs upp mellan Donnie och 

Lefty är ett tecken på att även Donnie inser att det är svårt att reducera situationer och 

personer i termer som ”rätt” och ”fel”. Lefty är en empatisk figur som det närmast är omöjligt 

att ogilla, trots vetskapen om hans brottsliga karriär. Vidare skildras inte organisationen med 

samma ton av storslagenhet som i The Godfather, utan bär snarare spår av Martin Scorseses 

                                                 
51 Bondanella, Hollywood Italians, s. 224 
52 Bondanella, Hollywood Italians, s. 230 
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Goodfellas; vi befinner oss på gatunivå istället för grandiosa kontor, karaktärerna bär 

skinnjackor istället för sidenkostymer, och så vidare. Detta resulterar även i en brutalitet som 

är mindre påtaglig i Coppolas verk, vi får insyn i hur verksamheten sköts i de situationer som 

Michael och Vito inte själva befattar sig med. I detta avseende är världen som Newell, och 

även Scorsese, skildrar skitig, våldsam och otäck. På detta vis tar Newell avstånd från 

maffians aktiviteter utan att reducera dess medlemmar till vandrande klichéer.  

 Även i Sverige verkar legitimitetsfrågan vara något av liten relevans. I avsnittet om 

amerikansk kontra svensk film med invandrarrelaterat tema, nämnde jag titlar som Jalla! 

Jalla!, Vingar av Glas och Före Stormen. Gemensamt för dessa verk är både gestaltandet av 

den sympatiske Andre och att regissörerna för dessa filmer själva har invandrarbakgrund. När 

Mörkret Faller (Anders Nilsson, 2006) är i sammanhanget mer vågad i sin gestaltning av den 

Andre. Trots att denna film släpptes sex år efter ”invandrarfilmsvågen” är det intressant att 

notera att filmen regisserades av Anders Nilsson, en man utan personliga erfarenheter att låna 

inspiration ifrån. Filmen behandlar tre historier om ”människor som på olika sätt blir utsatta 

för våld de inte förmår skydda sig mot”53 och en av historierna knyter an till det i svensk 

media uppmärksammade fenomenet ”hedersmord”. Flickan som drabbas i situationen, samt 

hennes syster, är sympatiska karaktärer. Utöver dessa personer framställs invandrarkollektivet 

”i det närmaste som en kvinnofientlig och hatfylld lynchmobb”54. Det är självklart att det 

finns undantag i gestaltandet av den Andre, det är dock intressant att det i ett av de få fallen 

inte är en person med personliga referensramar som ligger nära de gestaltade som står bakom 

ett av undantagen. Anders Nilssons film väckte dessutom få negativa reaktioner, ett ytterligare 

bevis på att frågan om ”who has the authority to represent a particular racial group”55 kanske 

är mindre relevant än vad många vill påstå. 

 Det tycks vara med skildrandet av etniciteter som med huvuddelen av filmiska 

beröringspunkter, filmskaparens uppväxtförhållanden spelar mindre roll om denne behandlar 

sitt ämne med vördnad och respekt. Jag hävdar dock inte på något vis att Francis Ford 

Coppolas italienska arv var betydelselöst i skapandet av The Godfather, hans etniska 

tillhörighet kan antas ha bidragit till en stor ansvarskänsla gentemot italienskamerikaner i 

stort. Dock är det säkert att påstå att det i minst lika stor grad var hans tekniska skicklighet 

som regissör som gjorde filmserien till det mästerverk det idag anses vara. Denna 

professionalism och ansvarskänsla är dock, som sagt, inte begränsad till de ”initierade”. 

                                                 
53 Hedling, Smilende gyldenbrune øjne, s. 44 
54 Hedling, Smilende gyldenbrune øjne, s. 45 
55 Codell, Genre, gender, race, and world cinema, s. 218 

24 
 



 Att enbart låta folk som tillhör gruppen som ska skildras skapa dessa filmer vore inte 

helt oproblematiskt. Dels för att det kanske skulle skapas en tendens i linje med det Tigervall 

noterat i sin avhandling, det skulle skapa nya stereotyper och filmer som i många fall tycks 

vara etniskt konflikträdda. Den fiktiva konfliktlösheten skulle dock, hypotesiskt sett, kunna 

orsaka reella konflikter. Samtidigt som det är fullt förståeligt att exempelvis 

italienskamerikaner oroar sig över att stereotypifieras på film vore ett legitimitetskrav i form 

av ”rätt” regissör ett sätt att distansera en specifik etnisk grupp från ”de andra”, en glorifiering 

av sina egna och ett avståndstagande från etniska grupper som man inte tror kan göra ens arv 

rättvisa. Oavsett hudfärg och ursprung är människor just människor, och så länge begåvade 

filmskapare visar vördnad för det de skapar är legitimitetsdiskussionen i mångt och mycket 

överflödig. 

 

Slutdiskussion 
Som framgått ovan är The Godfather och The Godfather: Part II bra utgångspunkter för flera 

etnicitetsrelaterade frågeställningar. Verken är även väldigt balanserade och komplexa i sin 

konstruktion, inte minst av ”den Andre” och de tillhandahåller sällan svar som är antingen si 

eller så. I fråga om nyttjande av stereotyper visar dock Coppola upp tecken på respekt för sina 

karaktärer och undviker således att förenkla filmernas personer. Däremot bär några av 

trilogins karaktärer spår av de attribut som förknippas med den italienska stereotypen, bland 

annat Frankie Pentangeli men främst Santino ”Sonny” Corleone. Båda är högljudda och 

passionerade med en tendens att låta hjärtat vara den främsta beslutsfattaren. Med 

nationalencyklopedins definition av vad en stereotyp är färskt i minne framgår dock att ett rikt 

persongalleri hindrar Sonny från att representera hela den italienska etniciteten, han 

avstereotypifieras av sin omgivning. 

 Huruvida italienskamerikaner svartmålas eller hyllas går enligt mig utläsa genom att 

ta trilogins två största karaktärer i beaktande, Vito och Michael Corleone. Vito placeras i en 

offerposition efter att ha anlänt till USA där en negligerande statsapparat tillåter förtryck från 

Svarta handen. Från mordet på don Fanucci och framåt framstår Vitos beslut som berättigade, 

han ser efter sin egen familj och personer som befinner sig i en offerposition likt den Vito 

befann sig i innan Fanucci röjdes ur vägen. Genom att värna om sin familj, bibehålla 

kontakten med sina fränder på Sicilien samt hjälpa de som befinner sig i underläge tappar han 

aldrig kontakt med sitt arv och får även gå ur tiden som lycklig. Viktigast är dock den 

vänskapsbaserade lojaliteten han lyckas bevara under hela sin tid vid makten. 
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 Michael är å andra sidan mindre beundransvärd än sin far. Ju längre ifrån sin far han 

kommer, både fysiskt och mentalt, desto mer hänsynslös blir han. Han försöker upprätthålla 

en likartad relation till sin familj som sin far, utan att verka ha samma tro på vikten av den 

egna familjen. Hans kyliga person gestaltas beundransvärt av Al Pacino men det är främst 

hans handlingar som visar hur långt ifrån sin far han kommit. Hans barn känner främst rädsla 

för sin far, en oskyldig flicka mister sitt liv för Michaels vinnings skull och hans sista 

kvarstående bror mister sitt liv efter hans initiativ. Utan hänsyn till trilogins sista del visar The 

Godfather: Part II hur tragisk hans sista tid vid livet är, på grund av hans alltmer 

amerikaniserade synsätt. Han har ingen vid sin sida, familjen är upplöst och ”vännerna” som 

finns kvar befinner sig där enbart på grund av ekonomiska intressen, den vänskapsbaserade 

lojaliteten hans far värnade om har inte levt vidare i Michael. Avståndet till hemlandet har 

långsamt ökat för att tillslut bli totalt. 

 Trots att legitimitetsdiskussionen framställs som en fråga av står vikt inom 

skildrandet av ”den Andre” tycks expertis och respekt för det behandlade ämnet vara det mest 

relevanta. Genom verk som exempelvis Donnie Brasco blir det tydligt att en filmskapare utan 

referensramar i likhet med de som ska skildras kan hantera gestaltningar av ”den Andre” på 

ett vördnadsfullt vis. Att en ”icke-initierad” filmskapare sitter vid rodret garanterar inte på 

något vis att karaktärerna reduceras till vandrande klichéer. 

 Det verkar i Sverige vara en pågående trend med skildrandet av ”den Andre” som 

genomgod. En konflikträdsla tycks prägla flera av verken som har skildrat invandrare i 

Sverige på senare tid, en konflikträdsla som kan anses ha skapat nya stereotyper. Trots att det 

i The Godfather och dess uppföljare finns ett försvar av främst Vito Corleone är det intressant 

att se hur svensk film i jämförelse undvikit att porträttera ”den Andre” som kriminell och 

undergrävande av det nya landets värderingar. Flera faktorer kan anses vara orsaker till detta, 

främst svensk immigrationspolitik och tid. Det har gått betydligt kortare tid sen en stor mängd 

folk invandrade till Sverige jämfört med när den största immigrationen till USA från Italien 

ägde rum. Italienarnas plats i USA tycks ses som mer självklar och det verkar finnas en större 

bekvämlighet i att skildra dem som kriminella, i kontrast till Sverige där en omfattande 

hänsyn tycks riktas mot dem som inte befunnit sig i Sverige en längre tid. Italienarna som ”de 

Andra” tycks ha tagit ett större steg mot det amerikanska ”oss” på grund av deras långa 

historia i USA. 
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