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Följande studie har fokuserat på framställningen av en kriminell karaktär i fiktiv tv, närmare 

bestämt utifrån fem scener ur tv-serien Peaky Blinders. En serie som utspelar sig under tidigt 

1900-tal i Birmingham, England, där många män nyligen är hemkomna från första världskriget. 

Den kriminella gruppen Peaky Blinders tar form efter hemkomsten och blir stadens farligaste, 

men även mest respekterade gäng. 	

Studiens syfte är att ta reda på om den kriminelle karaktären Thomas Shelby i serien Peaky 

Blinders skildras på ett främjande sätt, till följd av hans maktposition och identifierbara 

egenskaper, och i så fall hur. Detta i kontrast till poliskommissarie Campbell, vars syfte är att 

bekämpa det kriminella gänget och därför är på den moraliska sidan. För att genomföra 

undersökningen utgår studien från en narrativ analys, med fokus på aktantmodellen och 

härskartekniker. Teorierna som ligger till grund för analysen är maktrelationer i samhället, 

representationsteorin och identifikationsteorin. Genom att applicera en analysmodell på de 

utvalda scenerna, kom vi fram till ett resultat. Den kriminelle huvudpersonen i serien framställs 

som en hjälte och därmed glorifieras hans handlingar, både moraliska som omoraliska. Det 

finns en problematik i att media normaliserar kriminella handlingar eftersom det kan skapa en 

igenkänningsfaktor hos tittaren. 	

	
Sökord: Narrativ, kriminalitet, fiktiv media, framställning, Peaky Blinders, härskartekniker, 
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Abstract	
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Title and subtitle: “By order of the Peaky Blinders” - A narrative study of the representation of 

criminality in a fictive tv show.	
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This study has focused on the representation of a criminal character in fiction tv, more 

particularly from five scenes of the tv show Peaky Blinders. A show from the early 20th century 

in Birmingham, England, where many men has just come home from the First World War. The 

criminal gang Peaky Blinders has been established and they are soon to be the most feared people 

in the town, but not to forget also the most respected. 	

	

The purpose of this study was to investigate if the representation of a criminal character is 

encouraged and if so, how. This in contrast to the police officer Campbell, whose purpose is to 

fight the criminal gang, and therefore stands on the moral side. To implement the examination a 

narrative analysis was used, with a focus on the actantial model and rule techniques. The theories 

used in the study are power relations in society, the theory of identification and the theory of 

representation. We applied an analysis-model on the scenes to obtain the result. The main 

character of the show is framed as a hero and therefore it is safe to say that his actions are 

glorified. A problematic situation could arise when media normalizes criminal acts since it could 

cause recognition factors for its viewers. 	

	

Keywords: Narrative, criminal, fiction tv, representation, Peaky Blinders, rule techniques, 

characters, identification	
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1. Inledning	
Både media och fiktiv media förstärker en bild av både sociala grupper och diverse fenomen 

som sedan återspeglas i vårt samhälle (Dyer, 2002). Därför spelar olika former av medier 

spelar stor roll i vår vardag och ger oss kunskap, idéer och perspektiv på saker. 	

	

Tv-serien Peaky Blinders skildrar ett kriminellt gangstergäng på tidigt 1900-tal med unge 

Thomas Shelby i spetsen, som genom våld och hot klättrar allt högre upp i hierarkin och intar 

en tydligare maktposition i staden Birmingham, England. Stadens poliser och framförallt 

Campbell, gör allt för att sätta stopp på gängets framfart. Trots det är serien är utformad på ett 

som hyllar gangstern och motarbetar polisen.	

	

Det finns forskning som tyder på att fiktiv media under det senaste decenniet har gått från att 

hylla hjälten till att hylla antihjälten, alltså boven. Genom att framställa antihjälten som 

huvudperson skildrar regissörer dess åtråvärda egenskaper och får på därmed tittaren att 

sympatisera med denne (Garcia, 2016: 56). Antihjälten i serien Peaky Blinders, den 

kriminelle gangsterledaren Thomas Shelby, utför handlingar som i majoriteten av fallen är 

omoraliska. Men eftersom Shelby agerar huvudperson i serien skildras också karaktärens 

ytterligare sidor. Garcia (2016: 56) förklarar att när en karaktärs olika sidor visas och tittaren 

lär känna denne, väcks en sympati och ett medlidande för karaktären.	
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2. Bakgrund 
Kriminalitet har generellt sätt genom tiderna kommit att fascinera många samt skapa en sorts 

beundran hos tittaren (Durden Smith, 2008: 21). Ett exempel är maffian, individerna i gängen 

blev förmögna och högt respekterade. På grund av banditernas förmögenhet och inflytande i 

samhället, fick de makt och en möjlighet att bli svåråtkomliga (Durden Smith, 2008: 23). 

Unga individer på jakt efter pengar har tagits emot av maffiagängen och sedan kommit att 

utnyttjas. Gangsterledare som har dödat människor kallblodigt, exempelvis Al Capone, blir 

hyllade och ihågkomna än idag (Durden Smith, 2008: 51–55). 	

 

För 20 år sedan sågs serier med en hjälte i huvudrollen som det normala, medan serier som 

innefattade en antihjälte som huvudperson, sågs som ett undantag (Garcia, 2016: 54). Hjälten 

var en god person som ville rädda världen, bekämpa de onda och stod som stark motståndare 

till omoraliska handlingar. Men idag är det däremot antihjälten som allt oftare får agera 

huvudperson i fiktiv media. Antihjälten blir därför den omoraliska protagonisten i serier, som 

egentligen borde få allt annat än hyllningar. Garcia (2016: 53) beskriver antihjälten som en 

blandning av en hjälte och skurk, samt en person med otydlig moral. Antihjälten besitter 

samma tilldragande karaktärsdrag som hjälten, men även drag av ondska, obryddhet och svek. 

En anledning till framfarten är vårt numera ökande, känslomässiga engagemang i karaktärer 

och att tittare har kommit att uppskatta “bad boys”, att se karaktärernas humana sida och 

kunna känna sympati för dem (Garcia, 2016: 55).  

	

Moderna fiktiva tv-serier såsom Breaking Bad, Mad Men, La Casa de Papel och inte minst 

Peaky Blinders toppar listan över världens mest populära tv-serier, och gemensamt för dessa 

fyra serier är att de tillhör samma genre. En genre som blivit en trend och som sätter 

antihjälten - skurken - i strålkastarljuset (IMDb, 2019). Regissörer ser med andra ord till att 

huvudkaraktärerna i flera av dagens mest populära filmer och tv-serier består av mördare, 

rånare och drogmissbrukare, vars karaktärer hyllas.	

	

Peaky Blinders är en brittisk tv-serie skapad av Steven Knight. Serien hade premiär den 12:e 

september 2013 och har genom åren erhållit en rad utmärkelser, däribland titeln “Bästa 

Dramaserie” av British Academy Television Award (IMDb, 2019). Serien utspelar sig år 

1919, efter första världskrigets slut. Huvudkaraktären Thomas Shelby är en traumatiserad och 

makthungrig man som mördar, rånar och ljuger. Shelby, tillsammans med sina bröder och 
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vänner, har precis kommit hem från Frankrike och kriget. De har alla psykiska problem efter 

diverse hemska upplevelser under kriget, och tar ut frustrationen genom våld. Till följd av att 

Shelby och hans bröder agerar allt mer våldsamt, fruktas de av byns invånare, och blir snart 

stans största gangsters. Gangstergänget Peaky Blinders största rivaler är stans poliser. Inte 

minst kommissarie Campbell, som genom serien gör sitt yttersta för att en gång för alla, sätta 

stopp för gänget. 	

	

2.1 Problemformulering 
De fiktiva tv-serierna vi följer vars huvudkaraktärer är drogmissbrukare, maktmissbrukare och 

kallblodiga mördare har alla något gemensamt - de ligger i skrivande stund högst upp i toppen 

av de mest populära serierna (IMDb, 2019). Media fyller en funktion i samhället som innebär 

att de legitimerar specifika framställningar av samhällsgrupper (Dyer, 2002). Problematiken 

blir alltså att människor kan komma att beundra och fascineras av dels karaktärerna, med dess 

omoraliska handlingar, men även av den kriminella verksamheten. Normaliseringen av skurkar 

- hur de kan skildras som helt vanliga människor - kan skapa en identifikation hos tittaren, vilket 

i sin tur kan få denne att förlika sig med karaktären. 

 

Durden Smith (2008: 21) förklarar att glorifiering av kriminalitet i samhället resulterar i att 

grovt kriminella personer genom tiderna har fått så pass mycket uppmärksamhet att människor 

börjat fascinerats av dem, vilket i sin tur har lett till att dessa individer fått en slags prestige. 

Precis som Jaromillo (2017) nämner, uppstår en problematik i att människor ser upp till 

personer som har åstadkommit något de själva inte lyckas åstadkomma, till exempel att uppnå 

rikedom och makt, och att den omoraliska anledningen till de kriminella individernas framfart 

antingen setts förbi eller normaliserats. 
 	

Kriminalitet är olagligt och omoraliskt och problematiken ligger i att brottslighet inte borde 

skildras på ett normaliserat och möjligtvis glorifierande sätt i fiktiv tv. Detta är något även 

filmskapare borde ha i åtanke, trots fast det möjligen bara handlar om fiktion.	
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3. Mål, syfte och frågeställningar 
Målet med uppsatsen är att få en inblick i hur framställningen av kriminella karaktärer i fiktiv 

media ser ut. Studiens syfte är att ta reda på om den kriminelle karaktären Thomas Shelby i 

serien Peaky Blinders skildras på ett främjande sätt, till följd av hans maktposition och 

identifierbara egenskaper, och i så fall hur. Detta i kontrast till poliskommissarie Campbell, 

vars syfte är att bekämpa det kriminella gänget och därför är på den moraliska sidan. Vår 

förhoppning är att uppsatsen därmed kan bidra med ett, om än begränsat, underlag till 

diskussionen om relationen mellan medieframställningar och synen på kriminalitet i vårt 

samhälle. 

	

Följande övergripande frågeställning ämnas besvaras för att kunna uppfylla syftet med 

studien:  

	

• Hur skildras framställningen av den kriminella karaktären Thomas Shelby i serien Peaky 

Blinders, i kontrast till kommissarie Campbell?  

 

Frågeställningen har brutits ned i följande underfrågeställningar för att lättare kunna besvaras: 

	

• Vilka härskartekniker använder karaktärerna? 

• Vilka egenskaper besitter Thomas Shelby som en tittare kan identifiera sig med? 

• Hur framställs relationen mellan de två karaktärerna utifrån ett maktperspektiv? 
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4. Tidigare forskning	
I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som är relevant för uppsatsens 

problemformulering. Därför har tidigare forskning gjorts kring glorifiering av kriminalitet i 

samhället, glorifiering av kriminalitet i fiktiv media, fiktiv medias påverkan på samhället, 

medias påverkan på samhället och antihjälten i fiktiv media. 

	

4.1 Glorifiering av kriminalitet i samhället	
En studie gjord av Catalina M Jaramillo (2017) kritiserar glorifieringen av Pablo Escobar. 

Escobar var en man som levde på 1900-talet, och som under sina 44 kriminella år på jorden 

drev en av världens största drogkarteller, var terrorist och en hänsynslös mördare. Jaramillo 

förklarar hur Pablo Escobar kallades för drogkungen, och att han i en FBI-rapport beskrevs 

som “den tredje rikaste mannen i världen” och “världens största drogkung”. 

 

Vidare förklaras hur Pablo Escobar’s namn under flera år i rad dök upp i medierna där det 

skrevs och talades om mannens rikedom, trots att anledningen till förmögenheten var allt 

annat än moralisk. Som ett resultat av Pablo Escobar’s kokainhandel blev också Colombia ett 

rikt kokain-imperium och kallades för en “magisk” plats på jorden, till följd av Escobar’s 

drogupptäckter i landet.	

	

Trots att Pablo Escobar var en grovt kriminell man som levde långt utanför landets lagar och 

regler, hyllades han av många. Folk såg upp till Escobar’s levnadssätt, och glorifierade hans 

högst illegala handlingar. Vidare fick Escobar en stjärnstatus och blev en slags idol för delar 

av befolkningen, vars förmögenhet och rikedom många eftersträvade. Fallet Pablo Escobar är 

aktuellt än idag, där människor hyser en nyfikenhet kring hans unika persona. Bland annat 

utges fortfarande tv-serier, filmer och böcker som baseras på hans liv, som delvis porträtterar 

Escobar som hjälte, något Jaramillo (2017) uttrycker en oro över. 	

	

4.2 Glorifiering av kriminalitet i fiktiv media	
En studie om glorifiering av kriminalitet i fiktiv media, skriven av Abhilash Srinivas Boddu 

(2015: 6) förklarar att det är glorifieringen av våldet som gör filmen spännande. Skildringen 

av makt, pengar, vapen, olagliga gods och trasiga familjerelationer har alltid väckt tittarens 

intresse. Sett ur ett amerikanskt perspektiv bidrar gangsterfilmer till en upplevd känsla hos 

tittaren av att rikedom och framgång är meningen med livet. 	
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Brottslighet, oavsett som en del i det verkliga livet eller i framställningen i ett litterärt verk, 

har alltid varit ett ämne för diskussion i både de sociala, politiska, ekonomiska och personliga 

forumen i samhället. Filmvärlden har genom åren tagit mycket inspiration från diverse 

aktuella samhällsfrågor, och därav har produktioner från filmbranschen över hela världen 

skapat egna versioner av kriminella handlingar och gangsters. Filmer inom brotts-genren har 

på senare år illustrerat en allt större och bredare fiktiv representation av individer som verkar 

utanför lagen, med fokus på deras livsstil. Genom att regissörer förhärligar de kriminella 

karaktärernas livsstil uppstår en positiv känsla hos tittaren inför denne karaktär.	

	

På grund av att filmer glorifierar kriminalitet lämnar de mottagaren med känslor av spänning 

och entusiasm, istället för känslor som borde associeras med kriminalitet och våld, såsom 

exempelvis rädsla och fruktan. Hämnd, maskulinitet och glorifiering av våld är alltså några av 

de dominerande teman som driver gangsterfilmer. Vidare förklarar Boddu (2015: 6) att 

regissörer vid de flesta tillfällen ger attraktiva skådespelare rollen som hjälte, eller 

huvudperson, och de mindre attraktiva skådespelarna får rollen som skurk eller motståndare. 	

	

För att sammanfatta den tidigare forskningen om glorifiering av kriminalitet i fiktiv media 

befäster Boddu (2015: 6) att brottslighet är ett ämne som ofta skapar diskussion och 

intresserar många, något som både film och tv starkt påverkats av för att fånga tittare. 

 

4.3 Fiktiv medias påverkan på samhället 
I en studie av Vicary och Zaikman (2017: 52) beskrivs tv-seriers påverkan på människor och 

vilka kunskaper de kan erhålla av tittandet. Ett exempel är när 28-åriga Daniel Moaz mördade 

sina föräldrar, för att sedan försöka dölja spåren genom att skrapa bort DNA och att hälla 

blekningsmedel i lägenheten. 28-åringen återgav sedan att han fick idéerna om hur han skulle 

täcka sina spår, från tv-serier inom kriminalitet-genren. Miljoner människor exponeras för 

denna genre dagligen och att tittarna inte skulle påverkas av informationen är oundvikligt. 

Studien kom även fram till att det finns ett förhållande mellan hur mycket någon kollar på tv-

serier inom brotts-genren, och hur mycket en person överskattar möjligheten till att bli utsatt 

för brott (Vicary & Zaikman, 2017: 52). 

	

Abdullah och Rahman (2017: 2) studerade effekterna av kriminalitetgenrens uppsving under 

de senaste åren. Resultatet av den allt populärare genren har blivit att den också visas under 
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“prime-time”, då flest människor kollar på tv. Uppsvinget av genren är inte bundet till en viss 

åldersgrupp, utan konsumeras snarare av de flesta tv-tittare. En stor del av medieinnehållet i 

dessa filmer och tv-serier visar sig inte bara innehålla, utan faktiskt kretsa kring omoraliska 

handlingar, vilket Abdullah och Rahman (2017: 2) ställer sig kritiska till. Eftersom ett stort 

antal individer tittar på filmer som skildrar den kriminella verksamheten, finns risken för 

negativa effekter. Detta beroende på till vilken grad olika individer tar åt sig av - och 

reflekterar kring - vad de konsumerar.   

 

Att tv serier och filmer påverkar oss människor är ett faktum, vissa gånger är påverkan positiv 

och andra gånger negativ. Abdullah och Rahman (2017: 2) förklarar vidare att brotts-genren 

framför allt kan leda till negativa effekter för ungdomar. Barn och unga som befinner sig i en 

beteendemässig utvecklingsfas är mer mottagliga att anta negativa beteendemönster. Effekten 

av medias skildringar av våld och kriminalitet kan därför, enligt Abdullah och Rahman (2017: 

2) riskera att leda till förändrade utvecklingsmönster hos barn och unga.  

 

Även Gamson, Croteau, Hoynes och Sasson (1992: 374) påstår i en studie att:  

 

“[...] a wide variety of media messages can act as teachers of values, ideologies, and beliefs 

and that they can provide images for interpreting the world whether or not the designers are 

conscious of this intent.”  

 

Med andra ord hjälper olika typer av medier individer att skapa en uppfattning om ett 

fenomen vi inte haft en uppfattning om sedan tidigare, från livet i sig (Gamson, et al., 1992: 

374). Studien syftar till att förklara hur mottagaren läser och avkodar både bilder, ljud och 

text likt en aktiv process där olika individers sammanhang, sociala tillvaro och tidigare 

erfarenheter bidrar till separata avkodningar. En viss medietext kan alltså avkodas helt olika 

beroende på mottagarens sociala och psykiska tillvaro (Gamson, et al., 1992: 275).	

 

Sammanfattningsvis befäster tidigare forskning om medias påverkan på samhället att vi 

människor som exponeras för tv-serier, påverkas av informationen – medvetet som 

omedvetet. Kriminalitetsgenren har blivit mer populär och kan leda till negativa effekter i 

vissa fall, framförallt hos ungdomar. Medias framställning av en specifik karaktär - i 

uppsatsens fall en kriminell sådan - påverkar till en viss grad hur vi tittare uppfattar 
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karaktären. Men mottagarens sociala tillvaro spelar också en betydande roll, där olika 

individer kan uppfatta och ta till sig en karaktär eller ett fenomen på olika sätt. 	

	

4.4 Antihjälten i fiktiv media 

Garcia (2016: 56) har kommit fram till resultatet att serier är utformade och uppbyggda på ett 

sätt som ska få tittaren att sympatisera med en speciell karaktär. För att fånga sympati från 

tittaren ges rollfiguren åtråvärda egenskaper, såsom intelligens, mod, charm och 

professionalitet. När en karaktär som tittarna tycker om agerar omoraliskt, är det lättare för 

tittaren att acceptera handlingen eftersom en empati och positiv känsla för karaktären redan 

har skapats (Garcia, 2016: 57). Fiktiv tv använder sig även av dramaturgiska strategier för att 

få tittaren att fortsätta heja på protagonisten genom serien. Strategierna handlar om att 

antihjälten i serien visas med dennes familj, karaktären sätts i en offerroll och ångestkänslor 

visas för att fånga sympati från tittarna (Garcia, 2016: 59). Genom den narrativa berättelsen 

styr författaren oss och bestämmer vad vi ska tycka och tänka om en karaktär, utan att vi 

själva reflekterar över det. Antihjälten får också lättare sympati eftersom det nästan alltid 

finns någon som är ännu värre än denne i serien (Garcia, 2016: 58). 	

	

I studien Testing Affective Disposition Theory: A Comparison of the Enjoyment of Hero and 

Antihero Narratives av Arthur A. Raney (2009: 17–19), förklaras faktumet att när vi beundrar 

en karaktär är vi även villiga att tänja på gränserna till vad som vanligtvis inte hade varit 

moraliskt rätt för oss, eftersom vi vill fortsätta tycka om karaktären och inte skapa motstridiga 

tankar. I vardagliga livet uppstår även liknande situationer, att vi rättfärdigar ett dåligt 

beteende på grund av att vi tycker om personen i fråga. På samma sätt försvarar vi antihjälten. 

En annan del av resultatet handlade om att vi ser antihjälte filmer som ur en annan lins, 

eftersom vi då har en annan förväntning på hjälten. En situation skapas, där det blir enklare att 

sympatisera med karaktären (Raney, 2009: 17–19).	

 

Sammanfattningsvis konstaterar tidigare forskning att en framfart har tagit form av den så 

kallade antihjälten i fiktiv media. Som tittare har ett större engagemang skapats i karaktärer, 

dels till följd av dramaturgiska strategier från regissörernas håll.  
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4.5 Forskningslucka	
Den tidigare forskning som har berört identifikation, kriminalitet i fiktiv media och medias 

påverkan på samhället tar upp följande; hur vi människor identifierar oss med en specifik 

karaktär/hjälte, hur kriminella karaktärer framställs i fiktiv media och hur medias 

framställning av en specifik karaktär formar tittarens bild av denne. Fokus inom den tidigare 

forskningen som diskuterade medias påverkan på samhället låg på att förklara hur media (och 

fiktiv media) formar den bild av ett fenomen som vi tittare sedan får.  

 

Gemensamt förklarar tidigare forskning framställningen av kriminalitet i fiktiv media, 

antihjälten i fiktiv media och medias påverkan på samhället. Däremot hittar vi ingen tidigare 

forskning som genom att analysera en tv-serie ur brotts-genren, befäster på vilket sätt en 

kriminell karaktär skildras som hjälte. Och som således belyser problematiken i att en fiktiv 

tv-serie - i detta fall Peaky Blinders - skildrar kriminella karaktärer med åtråvärda egenskaper 

som tittaren kan identifiera sig med och därigenom komma att tycka om. 
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5. Teori	
Nedan presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för studiens analys, vilka är 

Representationsteorin, Identifikationsteorin och Maktrelationer i samhället. 	

	

5.1 Representationsteorin 

Representationsteorin är en teoretisk utgångspunkt framtagen av Stuart Hall (1997: 28). 

Teorin grundar sig på antagandet att en individ använder språket för att förstå sig på sin 

omgivning. Individer använder tecken för att kommunicera meningsfullt med andra, både via 

medietexter och i verkligheten. Medietexter använder olika typer av karaktärer och händelser 

för att symbolisera, kategorisera eller använda som referenser till människor och händelser i 

den ”verkliga världen”. 	

	

Det Hall (1997: 28) nämner som representation är alltså själva överenskommelsen om vad ett 

visst språkligt koncept i en medietext representerar för mening till mottagaren. Medietexter 

kan hänvisa till imaginära ting eller abstrakta idéer som inte i någon uppenbar mening är en 

del av vår värld. Med andra ord återspeglar inte en medietext den verkliga världen exakt, utan 

betydelsen av karaktärer och handlingar i medietexter produceras genom olika 

representationssystem som konstrueras hos mottagaren.	

	

Även en professor i filmvetenskap, Richard Dyer, diskuterade i sin bok The Matter of Images 

– Essays on Representation (2002: 183) teorin om representation av olika sociala grupper. 

Dyer (2002: 183) menar att den kulturella representationen av en specifik social grupp har en 

direkt koppling till hur denna behandlas i det verkliga livet. Exempelvis; om en kriminell 

karaktär skildras på ett specifikt sätt i ett eller flera kulturella verk, kan denna karaktär och 

dess karaktärsdrag representativa för kriminella grupper i vårt samhälle. Detta i sin tur kan 

bidra till en förändrad självbild och andra uppfattningar kring kriminalitet som fenomen, både 

hos individen och i samhället (Dyer, 2002: 183). 	

	

Hall (1997: 257) använder sig av begreppet stereotyp när han förklarar maktordningar inom 

olika representationssystem. Genom att placera in människor i kategorier förstår vi oss på 

olika grupper av individer, och genom det skapas stereotypa bilder av människor. De fack 

som människor placeras in i baseras på exempelvis kön, nationalitet, roll i samhället, yrke, 

sexualitet och klass. Enligt Hall (1997: 257) skapar stereotypifiering diverse skillnader i 
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samhället, vilket också leder till ojämlikheter och tydliga maktskillnader, något som i sin tur 

bidrar till att specifika grupper i samhället exkluderas. 	

	

Vår studie ämnar inte undersöka mottagaren och dess påverkan, men representationsteorin är 

ändå relevant och viktig för att få en djupare och tydligare insikt i huruvida mottagaren av en 

medietext antas tolka karaktärer på ett förbestämt ”korrekt” sätt, eller om tolkning av 

karaktärerna lämnas fritt till mottagaren. I delar av samhället finns det, enligt Dyer (2002: 

183) en idé och en uppfattning kring att gangstergäng är häftiga och beundransvärda, några 

som “vanliga” medborgare ser upp till. Det är abstrakta idéer som, på grund av att de 

upprepade gånger reproduceras i filmbranschen, uppfattas som naturliga i det verkliga livet. 

Beroende på studiens resultat kommer en analys och diskussion kunna genomföras med 

representationsteorin som grund för tv-serien. Detta för att diskutera vilken eventuell 

påverkan skildringen av huvudkaraktären i Peaky Blinders möjligtvis kan få för tittaren. 	

	

5.2 Identifikationsteorin	
Identifikationsteorin förklarar att begreppet identifikation kan innebära olika saker och ha 

skilda användningssätt (Gripsrud, 2011: 31). Ordstammen för identifikation är identitet, vilket 

i sin tur är synonym med både en likhet och ett sammanfallande. Vidare syftar ordet identitet 

till att “bli ett med” eller “bli lik” något eller någon. När en individ hävdar att denne 

identifierar sig med exempelvis en filmkaraktär, innebär det att individen önskar bli som 

filmkaraktären med dess avseende drag. En individs förhållande till exempelvis en filmstjärna 

eller pop-idol innehåller en form av identifikation som innebär att man identifierar sig med 

idolens personlighet. Gripsrud (2011: 31) förklarar att identifikationen med idoler främst 

syftar till att identifiera sig själv i ett förhållande till attraktiva individer eller karaktärer, som 

man omedvetet eller medvetet hyser starka känslor för. Media och dess framställning av 

idoler och stjärnor påverkar vår syn på dem, vilket i sin tur utvecklar graden av identifikation. 

Vi tittare antas identifiera oss med en tv-series hjälte, på grund av karaktärens vinkling. 

Genom att utveckla och förstärka hjältens personlighet ökar chansen för tittaren att identifiera 

sig med denne.  

	

En av anledningarna, enligt Sigmund Freud, till att vi identifierar oss med karaktärer trots 

deras omoraliska handlingar och beteendemönster, är att vi lägger ett extra “filter” mellan 

karaktärer och individer i den verkliga världen. Vi är redan från början medvetna om att det 
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som sker i serien sker i en “sagovärld”, där en tv-serie är påhittad och alltså orealistisk. Trots 

detta faktum, menade Freud att vi enkelt lever oss in i handlingen, och på så sätt identifierar 

oss med den ändå. Freud menade att vår identifikation med den fiktiva hjälten grundar sig i en 

önskefantasi, där vi själva vill vara lika suveräna som hjälten (Gripsrud, 2011: 33). 	

	

Ytterligare en orsak till att tittare identifierar sig med fiktiva karaktärer grundar sig i den 

symboliska interaktionismen (Gripsrud, 2011: 34). Teorin kretsar kring idén om att en individ 

präglas av hur andra uppfattar den. Detta genom att sätta sig in i omgivningens sätt att se på 

denne, för att sedan besluta om perspektivet accepteras eller inte. Genom att vi övertar någon 

annans perspektiv på oss sätts vi in i den andra personens situation, vilket visar på att vi 

besitter förmågan att känna och uppleva empati. Gripsrud (2011: 34) förklarar att kopplingen 

mellan symbolisk interaktionism och identifikation helt enkelt är att en person måste kunna 

känna empati för att kunna leva sig in i en medietext, och skriver:  

 

“Det rör sig alltså om ett slags (mer eller mindre medveten) fantasi som inte behöver 

innebära - men heller inte utesluta - en identifikation med gestalterna. Enligt den symboliska 

interaktionismens tankesätt kan den empatiska identifikationsformen ändå vara verksam i 

dessa fall precis som vid andra sociala samspel.” (Gripsrud, 2011: 34). 	

	

Hans Robert Jauss grupperade in olika typer av identifikationer till idoler, hjältar och fiktiva 

karaktärer i fyra olika grupper. Associativ identifikation är när vi slukas upp av en större 

samling med människor, exempelvis på fotbollsmatcher, festivaler och liknande. Admirativ 

identifikation innebär att vi lever oss in i en hjältefigur som, på flera sätt, ses som “bättre” än 

oss. Sympatisk identifikation ses som den vanligaste typen av identifikation kring fiktiv tv, där 

hjälten i verket har så pass liknande egenskaper som oss att vi känner att vi upplever dennes 

situationer, problem och åsikter som om det vore våra egna. Den fjärde typen kallas Katarisk 

identifikation, och innebär att vi identifierar oss med en hjälte som är av den tragiska sorten, 

som besitter en brist eller svaghet som innebär att karaktären/individen på något sätt “går 

under”, och därmed väcker sympati och medlidande (Gripsrud, 2011: 35).  	

	

Identifikationsteorin är av relevans för studien i syfte att förklara varför vi tittare identifierar 

oss med Thomas Shelby trots karaktärens omoraliska handlingar. De typer av identifikation 

som ämnas granskas närmare i studien är Admirativ identifikation, Sympatisk identifikation 

och Katarisk identifikation. Teorin ger en förklaring till hur det är möjligt att identifiera sig 
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med en karaktär. Den är därför användbar för att analysera vidare vad som får oss tittare att 

antingen identifiera oss eller inte identifiera oss med Shelby eller Campbell.  

	

5.3 Maktrelationer i samhället 
Engelstad (2006: 7) förklarar att makt finns överallt i samhället, och att människors liv 

knappast skulle fungera utan olika typer av maktstrukturer. Mer eller mindre alla invånare 

anpassar sig efter olika lagar och regler för att passa in i samhället. Att utöva makt kan 

upplevas som skrämmande och därför sker ofta en dragningskraft till de personer som besitter 

mycket makt (Engelstad, 2006: 7). Även maktforskaren Foucault understryker att människor i 

många fall vill sätta sig i en underlydande roll för bekvämlighetens skull, på grund av att vi 

vill ha någon som bestämmer eller styr över oss (Hörnqvist, 1996: 37).  
	

Människor blir oftast inte tvingade av makthavarna att handla på ett visst sätt, utan de som har 

makten använder sig av vissa medel för att få människor att acceptera dem och för att göra 

deras makt legitim. Makten kan användas på många olika sätt, till exempel genom sättet att 

prata, hierarkier, lagar och härskartekniker, och det är först när makten blir accepterad som 

den är mest effektiv (Engelstad, 2006: 19). 

 

Människor som tvärtom, inte håller med makthavarna inrättar sig ofta efter reglerna ändå. 

Detta på grund av en förväntan från samhället, eller av en beroendeställning gentemot 

makthavarna (Engelstad, 2006: 32). Kort och gott behöver människor olika maktstrukturer för 

att samhället ska fungera. Trots det kan makt även användas i många negativa situationer, 

exempelvis för att utöva kontroll och inneha ett manipulativt beteende (Engelstad, 2006: 15). 

Foucault definierar makt som:  

 

“A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som B inte annars skulle 

göra.” 

 

Med andra ord orsakas B:s beteende av A och A står alltså i en maktposition gentemot B 

(Engelstad, 2006: 24).  

 

Enligt Josefsson (2008: 28–31) handlar makt oftast om sättet vi människor pratar och klär oss 

på. Detta tydliggör skillnaden mellan människor och vilken samhällsklass de tillhör. Personer 
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med mycket makt uttrycker sig tydligt och med pondus i rösten och blir därför oftast lyssnade 

till. En person med makt kan också peka med hela handen, för att förstärka sitt budskap. 

Josefsson (2008: 28–31) hävdar också att de som besitter mest makt är överklassmän, på 

vilket leder till att de får stort utrymme och inte blir rädda för att säga eller göra fel. Makt 

betecknas också av självförtroende och inflytande över andra. Axelsson och Qvarsebo (2017: 

128–133) belyser faktumet att kunskap även till stor del är sammankopplat med makt, vilket 

även hör ihop med språk. Att kunna få övertaget i diskussioner handlar också om makt, än 

mer maktspel. Sättet vi människor använder oss av språk och kunskap kan alltså tydligt visa 

vår maktposition i samhället. 	

	

I serien Peaky Blinders utövar den kriminella huvudpersonen Thomas Shelby och hans bröder 

makt över medborgarna i staden Birmingham, och människorna som bor i staden accepterar 

gangstergänget som makthavare trots deras omoraliska beteende. Samtidigt utövar 

kommissarie Campbell makt genom att straffa de som inte följer hans order. För att vidare 

kunna analysera maktspelet mellan Shelby och Campbell i de utvalda scenerna känns 

maktteorin självklar att inkludera i studien.  
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6. Metod	
Inledningsvis presenteras metoden, följt av en beskrivning av aktantmodellen och begreppet 

härskartekniker, vilka ligger till grund för vidare analys och diskussion. Därefter belyser vi 

studiens material och urval, tillvägagångssätt, analysschema och tillförlitlighet.	

	

6.1 Narrativ metod  
Eftersom det finns oerhört många berättelser i vår värld, är det svårt att säga exakt vart och 

när narratologin uppstod. År 1928 undersökte forskaren Propps ryska sagor och sedan har 

bland Barthes och Todorov varit centrala inom narratologin (Pusztai, 2011: 120).  

 

Enligt Gripsrud (2011: 264–265) handlar narratologi inte bara om en berättelse, utan även om 

hur berättelsen är uppbyggd. Narratologin analyserar själva handlingen som sker när en 

person berättar någonting för en annan. Denna handling kan exempelvis utspela sig i form av 

böcker, serier eller filmer. I serier kan berättelsen förmedlas genom olika kanaler, bland 

annat: ljud, musik, dialog, grafik och bild. I varje litterärt verk finns en berättare som antingen 

kan vara tydlig eller dold. Ibland är berättaren så pass välinformerad att publiken vet mer än 

de andra karaktärerna i filmen eller serien. Ofta är berättaren en av de mest framträdande 

karaktärerna i själva berättelsen/narrativet. I filmsammanhang kallas detta för synvinkel, 

vilket innebär att vi tittare ser berättelsen utifrån en specifik karaktärs position (Gripsrud, 

2011: 264–265).  

Vid en narrativ filmanalys är fyra faktorer viktiga att inkludera för att fånga upp berättelsens 

sammanhang och innehåll: tid, intrig, närhet och ideologisk inramning (Pusztai, 2011: 121). 

Tid syftar dels till berättelsens och berättandets tidsomfång, samt tidpunkten för berättandet. 

Intriger anger berättelsens konflikter, personer, tillstånd, plats och tid. Närhet syftar till 

huruvida berättelsen berättas i tredje person eller med ett jag-perspektiv, men också närheten 

till berättelsens tidpunkt alltså om den utspelar sig nära eller i det förflutna. Ideologisk 

inramning berör de olika principer som styr hur berättelsen utformar sig, vilka är bland annat 

berättarens värderingar, ideologi och avsikt med berättelsen (Pusztai, 2011: 122).  

6.1.1 Konstruktionen av karaktärer 

Sundstedt (2005: 177) förklarar att karaktärer i en tv-serie är skapade för att driva handlingen 

framåt. Det som skapar en karaktär är interaktioner med andra, karaktärens klädstil och 
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situationerna som uppstår genom berättelsen. Även hur denne reagerar på olika händelser är 

starkt karaktärsskapande. En karaktär behöver besitta så kallade “vita fläckar”, alltså en 

mystik kring individen, som är intresseväckande. Det är även viktigt att karaktären behåller en 

del av sin mystik, för att hålla kvar tittarens engagemang och intresse. Det är de olika 

karaktärerna som ligger till grund för en berättelse, bland annat behövs någon som publiken 

kan identifiera sig med. 

Vidare förklarar Sundstedt (2005: 175) att det i första hand är med karaktärens känsloliv som 

tittare identifierar sig. Känslorna ska alltså vara igenkännbara. Till följd av de olika 

karaktärstyperna och berättelsens framtoning, skapas en historia där huvudpersonen - 

protagonisten - utvecklas. Huvudkaraktären är i de allra flesta verk den som tittaren 

identifierar sig känslomässigt med och tar ställning för. Oftast ses huvudpersonen som den 

“goda”, och dennes karaktärsutveckling är en styrande faktor i ett narrativ (Sundstedt, 2005: 

184).  

För att karaktären ska lyckas genomgå en utveckling ställs denne inför en eller flera svåra 

utmaningar att behöva ta sig igenom. På så sätt “tvingas” karaktären växa genom seriens 

gång. Sundstedt (2005: 182) skriver: 

“En kort variant av ett »Vem-vinner-manus« utveckling kan vara att huvudkaraktären har ett 

problem, eller ett oundvikligt behov som måste tillfredsställas. För att karaktären ska kunna 

nå sitt mål, och inte gå under, så krävs det att han förändras, utvecklas. Karaktären måste bli 

mogen för slutstriden. Antingen svagare eller starkare.”.  

	

6.1.2 Aktanter	

Algridas J. Greimas är framträdande inom narratologin och dess utveckling (Gripsrud, 2011: 

255). Greimas framställde en strukturmodell som utgår från Propps teori kring de sju olika 

karaktärsfunktionerna i en berättelse, vilken kallas för aktantmodellen. Greimas menade att ett 

subjekt som har en längtan efter något, alltså ett objekt, är det relevanta i en berättelse. 

Objektet nås dock inte utan ett eller flera problem under berättelsens gång. Det uppkommer 

både motståndare och medhjälpare i modellen, vars syfte är att antingen stötta eller försvåra 

subjektets väg mot objektet. Slutligen förflyttas själva objektet, med hjälp av hjälparen, från 

avsändaren till mottagaren. Under denna process sker en kommunikation (Gripsrud, 2011: 

255–256). 	
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Greimas menade att aktantmodellen bygger på sex olika faktorer (aktanter), vilka kan vara 

både konkreta karaktärer men också abstrakta rollfunktioner (Pusztai, 2011: 74). Aktanterna 

ska gå att placera in i någon av följande platser: 	

	

• Subjekt (Hjälten, huvudpersonen, protagonisten)	

• Objekt (Målet som subjektet ämnar nå. Kan vara både abstrakt eller konkret.)	

• Hjälparen (Någon/något som hjälper subjektet att nå objektet)	

• Motståndaren (Fienden, antagonisten. Någon/något som står i vägen mellan subjektet och 

objektet.) 	

• Avsändaren (Den/det som ger objektet till subjektet.)	

• Mottagaren (Den/det som slutligen tar emot det subjektet ämnar ge/uppnå. Kan vara både 

abstrakt och konkret.) 	

	

Aktantmodellen är utformad på följande vis:	

Avsändare           Objekt          Mottagare - Kommunikationsaxeln	

                        Projektaxeln	

Hjälpare          Subjekt          Motståndare - Konfliktaxeln	

Aktantmodellen kommer användas i studien för att identifiera vilka olika “fack” karaktärerna 

i Peaky Blinders kategoriseras in i, vilket i sin tur kan ge en betydelse för framställningen av 

karaktärerna.  

 

6.2 Härskartekniker som analysverktyg 
För att uppnå en djupare förståelse för relationen mellan karaktärerna, kommer vi använda oss 

av härskartekniker som analysverktyg. Begreppet härskarteknik handlar huvudsakligen om ett 

beteendemönster hos person A som får person B att känna sig underlägsen på ett eller annat 

sätt. Ländin (2014: 11) förklarar att härskartekniker kan förekomma i många olika 

sammanhang och grader, allt från mer eller mindre “oskyldiga” skämtsamheter till 

systematiska trakasserier som bryter ned den andra individen. Till grund för en härskarteknik 

ligger någon form av manipulation, och i många fall kan det vara svårt att urskilja vilken typ 

av manipulation det rör sig om. Nedan listas de olika typer av härskartekniker som Ländin 
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(2014: 11) anser är vanligast:  

 

• Osynliggörande – En härskarteknik som innebär att härskaren ignorerar det du säger eller 

gör för att visa att din åsikt inte är lika viktig som någon annans. En känsla förmedlas av att 

det du säger inte är något att bry sig om. Osynliggörande kan ibland visa sig väldigt tydligt 

och i andra fall sker den mer indirekt (Ländin, 2014: 17).  

	

• Förlöjligande eller Förminskande – Härskartekniken går ut på att härskaren skrattar åt 

någon på dennes bekostnad eller antyder att personen i fråga är okunnig på något sätt, till 

exempel genom att säga nedlåtande kommentarer. Tekniken kan ofta vara tänkt som 

skämtsam, men när den sker på en annan persons bekostnad resulterar det i att offret lämnas 

med en känsla av att vara just förlöjligad eller förminskad (Ländin, 2014: 23). 

	

• Undanhållande av information - Tekniken utgår från att en person, offret, inte får ta del av 

information som alla andra får ta del av. Ofta utövas denna teknik av en grupp människor som 

tillsammans utsätter en person för härskartekniken. När undanhållande av information sätts i 

ett sorts system och sker kontinuerligt, ses det som en tydlig härskarteknik. Ofta utspelar det 

sig genom att en grupp människor undanhåller information för någon med anledning att 

försvåra dess arbete (Ländin, 2014: 29).  

	

• Dubbelbestraffning – Denna teknik innebär att härskaren, oavsett hur offret agerar, aldrig 

blir nöjd. Genom att härskaren kritiserar båda alternativen även fast det bara fanns två sätt att 

agera, straffas offret oavsett vilken väg denne väljer att gå. Vad personen än gör blir resultatet 

fel (Ländin, 2014: 35).  

	

• Påförande av skuld och skam – Ofta är denna härskarteknik en kombination av både 

dubbelbestraffning och förlöjligande, och innebär att härskaren får offret att, på orimlig 

grund, känna skuld och skam för sina egna egenskaper. Det kan handla om diverse 

återkommande påpekanden kring olika brister och misstag, som sakta bryter ner såväl 

självförtroende som självkänsla hos offret. (Ländin, 2014: 39).  

	

• Objektifiering - En härskarteknik som innebär att offret förvandlas till ett objekt. Detta 

genom att härskaren diskuterar och kommenterar offrets utseende i en kontext där det över 

huvud taget inte är relevant. I de allra flesta fall är det män som objektifierar kvinnor, men 
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härskartekniken kan också te sig åt motsatt håll (Ländin, 2014: 45). 

	

• Våld eller hot om våld - Tekniken går ut på att härskaren, med hjälp av att antingen använda 

fysisk styrka eller att hota om att använda fysisk styrka, får sin vilja igenom. Trots att hot, 

trakasserier och misshandel är olagligt finns det individer som använder dessa medel för att 

härska över någon annan (Ländin, 2014: 51). 	

 

• Projiceringsmetoden - Denna metod är lätt att ta till för att irritera en person, och innebär att 

kritiken som offret framför vänds tillbaka mot denne själv, så att offret får skulden. Det kan 

handla om att härskaren inte svarar på kritiken utan istället säger “Men vad arg du låter, måste 

du låta sådär arg?” Därmed tas fokus från ämnet och skulden läggs på offret, vilket ofta leder 

till frustration (Ländin, 2014: 55). 	

	

Ibland uppmärksammar vi knappt härskarteknikerna när de utövas mot oss. I en del fall kan 

ett obehag infinnas hos en individ efter en diskussion, eller en känsla av att bli nedtryckt i en 

grupp. I dessa fall kan en form av härskarteknik ha utövats. Det kan alltså vara svårt att sätta 

finger på vad som händer, men individen lämnas med en känsla av osäkerhet (Bergqvist, 

2007: 7).	

	

Härskarteknik är en typ av social manipulation som handlar om att få kontroll över 

människor, vilket är precis vad både Thomas Shelby och kommissarie Campbell i Peaky 

Blinders kämpar för. Teknikerna kan bland annat handla om skämt, hån och mobbning. 

Tanken bakom beteendet är systematiskt med en vilja att skapa en viss effekt (Ländin, 2014: 

11). Flertalet av de härskartekniker som redovisades ovan går att urskilja hos både Shelby och 

Campbell, och därför ansågs härskarteknik som ett relevant analysverktyg att inkludera i 

studien. 	

	

6.3 Material och urval 
Fem scener från tv-serien Peaky Blinders kommer att analyseras. Serien finns på Netflix, som 

är en amerikansk leverantör av filmer och serier. I dagsläget finns fyra säsonger ute på 

Netflix, vilka båda författarna till uppsatsen har sett. De fem scenerna som kommer 

analyseras är från seriens första och andra säsong, till följd av att båda säsongerna skildrar 

både Thomas Shelby och kommissarie Campbell (Campbell blir mördad under sista avsnittet i 
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säsong två). Scenerna valdes ut av anledningen att de tydligast påvisar både maktspelet 

mellan, och framställningen av, Shelby i jämförelse med Campbell. Kommissarie Campbell är 

den karaktär som står i störst kontrast till Shelby, och därför valdes interaktionerna mellan de 

båda karaktärerna att analyseras för att på bästa sätt tydliggöra skildringen av gangsterledaren.  

	

Scenerna är från följande säsonger och avsnitt: Säsong 1-avsnitt 1, säsong 1-avsnitt 2, säsong 

1-avsnitt 6, säsong 2-avsnitt 1 och säsong 2-avsnitt 5. Till analysmetoden valdes en narrativ 

metod eftersom den används för att vid tolkning och beskrivning av olika berättelser, vilket är 

vad studien handlar om. Aktantmodellen, som är en del av narratologin passade perfekt in i 

vår studie eftersom vi tydligt kunde förklara de olika karaktärerna och deras syften med hjälp 

av modellen. Med hjälp av narratologin och aktantmodellen ges en djupare förklaring till hur 

en berättelse är uppbyggd och hjälper oss därmed att uppfylla syftet med studien.  

 

Eftersom den narrativa analysmetoden utgår från att beskriva och tolka olika berättelser, 

känns metoden relevant och passande för studien. De fem scener som valts ut för att analysera 

karaktärerna belyser glorifieringen allra mest. Vi är medvetna om att ett annat urval av scener 

hade kunnat leda till ett något annorlunda resultat, men eftersom framställningen av 

karaktärerna till största del genomsyrar hela serien hade vi kommit fram till ungefär samma 

slutsatser oavsett val av scener.  
	

6.4 Tillvägagångssätt	
I denna studie kommer en narrativ metod att användas för att med hjälp av ett analysschema, 

tolka scener ur serien Peaky Blinders. För att kunna tolka scenerna krävs en djupgående 

beskrivning av respektive scen. För att kunna besvara studiens frågeställningar kommer 

analysschemat sedan tillämpas för att tolka scenerna, med syfte att förklara vad scenerna 

porträtterar vad gäller karaktärernas ord/handlingar, samspel/interaktion mellan varandra samt 

karaktärernas kroppsspråk/ansiktsuttryck. Genom en ytterligare analys av scenernas 

tolkningar kommer studiens två frågeställningar besvaras. 	

	

6.5 Analysschema	
Analysschemat är utformat utifrån identifikationsteorin, härskartekniker och makt. Frågorna 

är utformade för att på bästa sätt kunna analysera karaktärerna, för att i sin tur kunna svara på 

frågeställningarna och nå uppsatsens mål. Samtliga tre kategorierna behövdes för att kunna 
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täcka alla frågor som formulerades utifrån teorierna, och för att få en djupare förståelse kring 

karaktärernas beteenden och dess betydelse. Respektive huvudrubrik har ett antal frågor under 

sig och sammanlagt har 20 relevanta frågor formulerats.  

	

Ord/Handlingar Samspel/Interaktion 

mellan karaktärer 

Kroppsspråk/Ansiktsuttryck 

Hur är tonläget? Talar 

de i lugn eller upprörd 

ton? 

Hur beter sig karaktärerna 

gentemot varandra? 

Hur är karaktärernas kroppsspråk 

och hållning? 

Finns hot i rösten? Hur skiljer sig 

karaktärernas utseenden 

åt? 

Ler karaktärerna mot varandra? 

Talar karaktärerna 

snabbt eller långsamt? 

Avbryter karaktärerna 

varandra? 

Gestikulerar karaktärerna med 

armarna eller är armarna stilla? 

Hur skiljer sig 

karaktärernas 

handlingar åt? 

Vidrör karaktärerna 

varandra? 

Går det att ana någon 

ironi/härskarteknik? 

Går det att ana någon 

ironi/härskarteknik? 

Har karaktärerna 

ögonkontakt eller vänder 

någon bort blicken? 

Hur skiljer sig karaktärernas 

kroppsspråk/ansiktsuttryck? 

Använder karaktärerna 

våld? 

Går det att ana någon 

ironi/härskarteknik? 

På vilket sätt är kroppsspråket/ 

ansiktsuttrycken identifierbara för 

tittare? 

Vilka identifierbara 

handlingar påvisas?  

Vad är individernas 

position i förhållande till 

varandra? 

 

 
Vilka personlighetsdrag 

går att identifiera? 
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6.6 Tillförlitlighet	
Enligt Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber (1998: 171) antas någon form av tolkande 

utgångspunkt vara central i det narrativa forskningsperspektivet, där det narrativa materialet - 

i detta fall filmscenerna - både kan läsas, tolkas och analyseras på en rad olika sätt. Det sker 

alltså alltid en tolkning av berättelsen, vilket varken kan resultera i bra eller dåliga 

forskningsresultat. Istället beror tolkningen och analysresultatet på forskarens breda eller 

smala tolkningsmöjligheter. Lieblich et. al (1998: 173) menar att följande fyra delar är 

tillräckliga kriterier för att utvärdera narrativa studier:	

	

1. Bredd: Den innehållsmässiga kvalitén hos antingen observationen, tolkningen eller själva 

analysen. 	

2. Sammanhang: Sammanhanget i tolkningen, både när det gäller hur tolkningens olika delar 

hänger samman, och gentemot den tidigare forskningen. 	

3. Självinsikt: Här menas forskarens självinsikt. En narrativ analys av olika forskare ger olika 

resultat, på grund av att forskarens egna liv och position speglas i analysen. 	

4. Sparsamhet: Förmågan att skapa och tillhandahålla en analys baserad på ett relativt magert 

material. 	
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7. Resultat och analys	
Kapitlet inleds med att presentera resultatet av att tillämpa den narratologiska 

aktantmodellen på tv-serien Peaky Blinders. Därefter redovisas och analyseras de resultat 

som framkommit genom att beskriva och tolka scenerna med hjälp av analysschemat. Först 

kommer en beskrivning av respektive scen att ske, följt av en tolkning. Med hjälp av 

analysschemat kommer karaktärernas handlingar, ord, interaktion, samspel, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck tolkas.  

 

7.1 Aktantmodellen tillämpad i vår studie	

Nedan är aktantmodellen tillämpad på tv-serien Peaky Blinders. Subjektet, objektet, 

hjälparen, motståndaren, avsändaren och mottagaren från originalmodellen har ersatts med 

karaktärer och fenomen från tv-serien.  

Originalmodellen 

Avsändare           Objekt          Mottagare - Kommunikationsaxeln 

                        Projektaxeln 

Hjälpare          Subjekt          Motståndare – Konfliktaxeln 

 

Modellen tillämpad i studien 

Thomas Shelby           Rikedom, makt          Familjen Shelby - Kommunikationsaxeln 

                                                Projektaxeln 

Familjen Shelby, samhället           Thomas Shelby          Kommissarie Campbell, poliskåren -                        

                                                                                                                          Konfliktaxeln                                     
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7.1.1 Aktanterna i Peaky Blinders 

• Subjekt (Hjälten, huvudpersonen, protagonisten) 

Subjektet och huvudpersonen i Peaky Blinders är Thomas Shelby, den makthungriga mannen 

med ett högt självförtroende.  

• Objekt (Målet som subjektet ämnar nå. Kan vara både abstrakt eller konkret.) 

Thomas Shelby strävar efter att uppnå en ännu högre position i samhället, tjäna mer pengar 

och på så vis bli ouppnåelig vad gäller både interna och externa hot mot honom och hans 

familj. Dessutom ämnar Shelby göra sig av med kommissarie Campbell som endast är ute 

efter att förstöra för Shelby och hans familj.	

• Hjälparen (Någon/något som hjälper subjektet att nå objektet) 

Thomas Shelby’s hjälpare är först och främst hans bröder, som tillsammans med Shelby utgör 

gangstergänget Peaky Blinders. Bröderna lyder Thomas Shelby’s ord och följer honom i allt 

han gör. De agerar hans högra hand, och gör även - med glädje - jobben som han inte ämnar 

utföra själv. Även invånarna i byn agerar hjälpare till Shelby-bröderna, dels för att de inte 

vågar något annat än att lyda order, men också för att de ser upp till gänget och på något 

bisarrt sätt känner en fascination och ett intresse inför dem och den kriminella verksamheten.  

	

• Motståndaren (Fienden, antagonisten. Någon/något som står i vägen mellan subjektet och 

objektet.)  

Motståndarna är poliserna i staden, framförallt kommissarie Campbell. Campbell fick 

uppdraget att sätta stopp för Thomas Shelby och hans bröder. Innan han tilldelades uppdraget 

agerade polisen korrupt i staden och blev mutade av Peaky Blinders för att lyda order. 

Kommissarie Campbell’s uppgift är nu att med hjälp av sina medarbetare göra slut på 

gangstergänget en gång för alla.  

	

• Avsändaren (Den/det som ger objektet till subjektet.) 

Avsändaren är Thomas Shelby. Efter att ha överlevt första världskriget bestämmer han sig för 

att aldrig mer utsätta vare sig själv eller sin familj för fara eller oro. Shelby ser därför till att 

genom våld bli fruktad och onåbar för fiender och motståndare som inte vill honom väl.  

	

• Mottagaren (Den/det som slutligen tar emot det subjektet ämnar ge/uppnå. Kan vara både 

abstrakt och konkret.) 	
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Mottagaren är Thomas Shelby’s familj. Genom att tjäna mycket pengar och därigenom uppnå 

hög status i samhället, utstrålar familjen makt, vilket skapar en onåbarhet och sätter dem på en 

piedestal i samhället. Det uppstår under seriens gång en allt större “vi och dem” känsla mellan 

familjen Shelby och resterande invånare i byn.	

 

Utifrån aktantmodellen är Thomas Shelby konstruerad som subjektet, alltså hjälten. Som 

tittare hejar vi mest troligt på subjektet eftersom den narrativa berättelsen styr vår uppfattning 

om karaktärerna (Garcia, 2016: 59). Med andra ord är serien uppbyggd utifrån ett perspektiv 

där tittaren ska heja på den kriminelle och fördöma polisen, något som enligt Gripsrud (2011: 

255) kan skapa aningen ambivalenta känslor. Subjektet beskrivs även som en person med 

makt, vilket är precis vad Thomas Shelby har. Strukturen av ett tv-serie präglar tittarens 

tankar och förståelse av den. Om en karaktär som är ond skildras som en hjälte, kommer 

mottagaren troligtvis också att heja på denne eftersom en hjälte alltid innehar åtråvärda 

egenskaper (Gripsrud, 2011: 267). Skådespelaren till subjektet och den kriminelle antihjälten 

Thomas Shelby spelas av en attraktiv man. En attraktiv skådespelare kan, enligt Boddu (2015: 

6), ses som en bidragande orsak till att vi som tittare hejar på denne. 	

	

Campbell å andra sidan, är en man i 60-årsåldern som har grått hår och stor mage. Karaktären 

är bitter, tjurig och långt ifrån en charmör. I kontrast till honom skildras Thomas Shelby 

skildras som en respekterad man med högt självförtroende, mod och en stor dos charm, 

egenskaper som tidigare nämnt fångar tittarens sympati. Eftersom tittaren lär känna 

karaktären byggs en förståelse och empati upp, som hjälper till att fortsätta uppskatta Shelby, 

alltså subjektet (Garcia, 2016: 55–57). En kriminell individ som har massor av makt är ofta 

någon vi fruktar i vanliga livet. Att därför “lära känna” en sådan karaktär genom en tv-serie är 

långt bort från vår verklighet och blir därför intressant och spännande (Garcia, 2016: 53). I 

Peaky Blinders kan hävdas att kommissarien borde vara den karaktär som hyllas eftersom han 

är den ”moraliske” som ska bekämpa gangstergänget. Men eftersom Shelby’s karaktär är 

utsedd till seriens hjälte, skildras Campbell som motståndare i kontrast till honom och 

Campbell’s egenskaper blir därmed mindre åtråvärda 	
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7.2 Beskrivning och tolkning av scenerna 
 

7.2.1 SCEN 1 - Säsong 1, Avsnitt 1. 35 sekunder in.	

 

Synopsis	

Året är 1919 och det första världskriget har nått sitt slut. Vi befinner oss i staden Birmingham 

i England, och serien inleds med en scen där Thomas Shelby rider in i en gränd.  

	

 

 	
 

Beskrivning	

Thomas Shelby kommer inridandes på en gata som är full av liv. Hästen skrittar fram i ett 

lugnt tempo (Bild 1). Ett tiotal personer syns i bild. Samtliga personer i scenen bär slitna 

kläder förutom Shelby, som är uppklädd i kostym och basker. När invånarna i den lilla byn 

förstår vem som är på besök börjar de skynda sig bort, från gatan och från Shelby. Det uppstår 

ett totalt kaos där barn och vuxna springer kors och tvärs för att alla försvinna så fort som 

möjligt (Bild 2). Sekunderna senare är gatan tom och det enda som återstår är Shelby, 

ridandes på sin häst, i en helt knäpptyst och ödslig gränd. Det enda spår av liv är de 

upphängda kläderna som vajar i vinden och hästens hovar som slår mot marken (Bild 3). När 

kameravinkeln byts ut ser man hur individerna gömmer sig, men ändå tittar fram för att se vad 

som utspelar sig på gatan (Bild 4). 	
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Tolkning	

Ord/Handlingar	

Att Thomas Shelby rider in på gatan i lugnt tempo tyder på att han varken känner sig stressad 

eller oroad. Genom att inte ta notis av de omkringspringande personerna på plats utövar han 

härskartekniken osynliggörande (Ländin, 2014: 17). Kontrasten mellan de stressade byborna 

och den lugna Shelby ger en förståelse för tittaren att han är en fruktad person. 

 

Samspel/Interaktion mellan karaktärerna	

Att byborna i scenen är klädda i trasiga och slitna kläder medan Shelby är finklädd, visar en 

tydlig maktfördelning sinsemellan. Som Josefsson (2008: 28–30) förklarar, använder 

människor olika koder för att uttrycka sig, bland annat genom en klädstil som kan visa på 

olika positioner i samhället och avskärma sin grupp från de som inte hör dit. Anledningen till 

att människorna på gatan skyndar sig iväg och genast vänder bort sina blickar när de ser 

Shelby närma sig, tyder på att han är både fruktad och respekterad i staden. Tittaren får 

uppfattningen av att byborna är väl medvetna om att Peaky Blinders är ett gäng man inte vill 

komma i konflikt med och därför håller sig därför undan. Folket på gatan visar tydligt sin 

rädsla inför situationen, men när Shelby ridit förbi står alla nyfiket kvar på olika gömställen 

och tittar på. Att individerna stannar kvar och bevakar vad som sker tyder på att de känner en 

rädsla, men på något sätt ändå en fascination inför honom. Shelby sitter även på en hög 

hästrygg och är därför över människorna i byn, vilket förstärker hans maktposition.  

 

Kroppsspråk/ Ansiktsuttryck	

Shelby rider med blicken fastspänd rakt fram och ryggen är rak. Att människor springer 

undan verkar inte påverka honom, i stället tyder Shelby’s kroppsspråk på att det är något han 

är van vid. Shelby’s lugna ansiktsuttryck förmedlar en känsla av oberördhet gentemot 

omgivningen, att det är han som har makten och att inget kan komma åt honom. Redan i 

seriens allra första scen förmedlas alltså en känsla av att Thomas Shelby har makt, kan 

kontrollera invånarna och har hög status i byn. Med andra ord kan fallet vara så att hela serien 

inleds med att tittaren känner en admirativ identifikation med karaktären (Gripsrud, 2011: 

35). 	

	

	

	



 30  

7.2.2 SCEN 2. Säsong 1, avsnitt 2. 32 minuter in.	

 

Synopsis	

En stor låda vapen hamnade av en oklar anledning på villovägar och hittades av familjen 

Shelby, som beslagtog dem och nu håller dem gömda för omgivningen. Campbell’s uppgift 

som kommissarie är nu att ta tillbaka dessa vapen och se till att de inte förblir i händerna på 

ett farligt gangstergäng, varpå han bestämmer möte med gängets ledare - Thomas Shelby. 	

	

 

 

  	
		

Beskrivning 

Mötet inleds med att Thomas Shelby lugnt och sansat säger “Jag är en affärsman.” (Bild 1). 

Därefter slår de båda männen sig ned mitt emot varandra. Shelby börja lägga fram en deal där 

han med lugn och stabil ton, förklarar att poliskåren ska lämna hans familj i fred (Bild 2). 

Därefter avslutar Shelby sin deal genom att förklara att de vapen polisen har kommit för att ta 

över, nu tillhör honom. Och om poliskåren tar vapnen ifrån dem, är Campbell’s tid som 
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kommissarie över (Bild 3). Under scenens gång växlas fokus mellan Shelby och Campbell, 

och allt eftersom samtalet fortlöper börjar Campbell flacka med blicken och kolla ned i bordet 

(bild 4) medan Shelby tittar rakt på Campbell genom hela konversationen (Bild 1, 2, 3 och 6). 

Bådas blickar är under hela samtalet allvarsamma. Vid mötets slut går Campbell med på 

Shelby’s avtal genom att säga “Men jag skulle föredra att inte skaka hand på det.” (Bild 5). 

Shelby avvaktar då i tre sekunder, reser sig sakta upp, skjuter in stolen efter sig och stoppar 

händerna i fickorna. Efter det lutar han sig över Campbell och säger, långsamt och tydligt: 

“Varför skulle jag skaka hand med en man, som inte ens slogs för sitt land?” (Bild 6). 	

	

Tolkning	

Ord/ Handlingar	

Genom att Shelby inleder samtalet med att säga “Jag är en affärsman”, sätter han en prägel 

inför mötet. Han ger inte kommissarien en chans att starta mötet utan tar i stället övertaget 

redan från start. Shelby’s ord om att Campbell ska lämna honom ifred och om han inte lyder 

ordern kan hans tid på jobbet vara över, är tydliga hot. Faktumet att Shelby bibehåller ett 

tydligt lugn genom hela konversationen med mannen som vill förinta gangstergänget, kan ses 

som admirativ identifikation hos tittaren, på grund av hans tydliga sätt att varken påvisa stress 

eller nervositet (Gripsrud, 2011: 35). Shelby känner uppenbart ingen oro för att bli ifrågasatt 

eller motsagd och känner därför att han kan säga vad han vill, vilket är ett tydligt tecken på att 

en person har makt. En person med högt inflytande uttrycker sig klart och tydligt och 

människor lyssnar till denne (Josefsson, 2008: 31). Campbell är i underläge och ser inget 

annat val än att acceptera dealen. När Campbell går med på förslaget tydliggörs ett maktspel 

eftersom Shelby indirekt tvingar honom genom hot. Josefsson (2008: 31) förklarar att 

människor med makt oftast besitter ett högt självförtroende och kan få andra i sin omgivning 

att lyda order, vilket är precis vad Campbell gör till följd av Shelby’s inflytande över honom. 

När Campbell, mot slutet av samtalet, säger “Men jag skulle föredra att inte skaka hand på 

det” försöker han återfå sin maktposition. 

 

Samspel/ Interaktion mellan karaktärerna	

Både Campbell och Shelby står från början rakryggade och kollar varandra djupt in i ögonen, 

vilket symboliserar deras maktpositioner och faktumet att ingen vill visa sig svag. Shelby 

behåller sitt övertag ända in i slutet och genom att ställa sig upp och luta sig över Campbell, 

sätts kommissarien på plats. Det är en tydlig härskarteknik att ställa sig över någon och 

därmed sätta sig själv i en tydligt överlägsen situation (Ländin, 2014: 42). Genom att Shelby 
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redan från början av samtalet satte sig själv i en maktposition gentemot Campbell, gick 

Campbell med på något som egentligen stred mot hans moral. Detta är ett exempel på att 

Shelby utövar makt över Campbell, som Engelstad nämner: “A har makt över B i den 

utsträckning han kan få B att göra något som B inte annars skulle göra.” (Engelstad, 2006: 

24).  

 

Kroppsspråk/ Ansiktsuttryck	

Under hela mötet är Shelby’s blick konstant fastspänd på Campbell, vilket betyder att han vill 

skapa en osäkerhet hos kommissarien samtidigt som han tydligt påvisar sin starka karaktär. 

När Campbell reagerar på Shelby’s hot genom att flacka med blicken, inges känslan av en 

tydlig osäkerhet. Att så uppenbart visa tecken på osäkerhet gentemot ens fiende kan bidra till 

en sympatisk identifikation hos tittaren. Här visar Campbell att han besitter egenskaper som 

gör honom mänsklig och sårbar, vilket vi tittare kan identifiera oss med Gripsrud, 2011: 35). 

Karaktärernas allvarsamma ansiktsuttryck, tyder på en seriös diskussion där de båda vill tas 

på allvar.  
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7.2.3 SCEN 3. Säsong 1, avsnitt 6. 10 minuter in	

 

Synopsis 

Kommissarie Campbell har känt sig nere på sistone efter att ha blivit bortvald av kvinnan han 

är kär i, som i stället gått och blivit kär i Thomas Shelby. Han har precis köpt sex av en 

prostituerad och förgripit sig på henne. Campbell’s ansiktsuttryck är ledsamt och hela hans 

kroppsspråk tyder på att han är väldigt sårbar vid tillfället. I samma ögonblick kliver Shelby 

in i rummet. 

	

           

  	
 

Beskrivning	

Scenen inleds med att Thomas Shelby kliver in i rummet med rak rygg och ställer sig öga mot 

öga med Campbell på 2 meters avstånd och säger småleende “Jag trodde du kom hit för att 

rädda staden, inte för att ligga med dess horor” och sedan fortsätter han med “Ni är likadan 

som alla andra snutar som kom före er.” (Bild 1). Shelby är välkammad och klädd i svart 

kostym medan Campbell ser lite sliten ut och har rufsigt hår. Kommissarie Campbell flackar 

med blicken och börjar förklara för Shelby att han åtminstone inte vet hur vapnen hittades 

(Bild 2). Medan Campbell pratar står Shelby tyst med ett leende på läpparna, och låter 

kommissarien fortsätta prata för sig själv (Bild 3). Campbell börjar nu tala med högre och 

argare ton, och säger “Jag och du är likadana, vi kommer alltid vara ensamma.” (Bild 4). 

Shelby låter Campbell prata till punkt och när han är klar säger han endast en mening med 

lugn ton “Du glömmer, kommissarien, att skillnaden mellan oss är att jag har min familj.” 

(Bild 5).	
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Tolkning 

Ord/Handlingar	

I den inledande scenen, där Shelby sätter Campbell på plats, utövas härskartekniken 

påförande av skuld och skam, som är en form av förlöjligande (Ländin, 2014: 39). När Shelby 

säger “Jag trodde att du kom hit för att rädda staden, inte för att ligga med dessa horor”, får 

han Campbell att skämmas för sitt uppförande. Eftersom Shelby kommer in i rummet och 

direkt anklagar Campbell, börjar kommissarien att prata i alltmer upprörd ton. Trots det 

misslyckas Campbell i sina försök att återta makten eftersom han fortsätter prata utan någon 

respons. Genom att ignorera Campbell använder Shelby sig av härskartekniken 

osynliggörande (Ländin, 2014: 17). 	

	

Samspel/Interaktion mellan karaktärerna	

Eftersom Shelby kliver in i rummet och tar till orda, sätts Campbell på plats redan från start. 

Hans fina kostym och välkammade hår i jämförelse med Campbell’s ovårdade frisyr, ger 

Shelby makt i situationen och hans sätt att prata skapar en överlägsenhet. Enligt Josefsson 

(2008: 28) spelar framförallt språket, men även klädstil och utseende en viktig del i en 

persons maktposition. Genom att Shelby hånar Campbell för att ha sex med prostituerade 

trycker han ner honom och använder därmed härskartekniken förlöjligande (Ländin, 2014: 

23). Campbell görs till åtlöje genom Shelby’s härskartekniker. Genom att tydligt visa sitt lugn 

sätter Shelby sig på en piedestal och visar att han är där endast för att göra kommissarien till 

åtlöje. Även här kan Shelby inge en form av admirativ identifikation hos mottagaren, genom 

att han besitter egenskaper som vi tittare kan se som “bättre” än våra egna (Gripsrud, 2011: 

35). På grund av den bristfälliga responsen från Shelby tar Campbell till med hot och får till 

följd av sin frustration en argare ton i rösten. Efter att han har sagt “Jag och du är likadana, vi 

kommer alltid vara ensamma”, riktas kameran mot en leende Shelby som säger “Men du 

glömmer, jag har min familj.” Att försöka härska över en diskussion och kämpa för att ha 

överläget är ett tydligt tecken på maktspel (Axelsson & Qvarsebo, 2017: 128).  

	

Kroppsspråk/ Ansiktsuttryck 

Eftersom kommissarien börjar flacka med blicken blir det påtagligt att han tar åt sig av vad 

Shelby säger och blir illa till mods. När Campbell börjar prata närmar han sig Shelby och 

försöker återvinna makten i situationen. Shelby däremot visar endast mer makt genom att 

leende vänta ut Campbell i sina desperata försök att komma åt honom. Shelby innehar en hel 

del kunskap, vilket är tydligt till följd av hur han hanterar diskussionen med Campbell. 
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Kunskap är även sammankopplat med makt (Axelsson & Qvarsebo, 2017: 133), vilket är 

någonting Shelby har mycket av. 	

 

7.2.4 SCEN 4. Säsong 2, avsnitt 1. 46 minuter in. 	

 

Synopsis 

De tre bröderna i gänget Peaky Blinders är på besök i London. De går in på en lokal bar, där 

de utan varken förvarning eller anledning startar ett bråk. De börjar ropa, slår ned gästerna 

till marken och kastar olika inredningsföremål på dem. Det uppstår tumult i lokalen. 
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Beskrivning	

Thomas Shelby’s ena bror Arthur har en stor vas i handen som han svingar bakåt, medan 

mannen på stolen lutar sig bort. Thomas Shelby står bakom Arthur med blicken riktad mot 

marken (Bild 1). Ägaren till baren tar upp ett gevär som han riktar mot Shelby (Bild 2). 

Shelby tittar barägaren i ögonen, och går sedan sakta och rakryggad fram mot honom och 

säger med en klar och lugn ton “Jaså? Ska du använda den?” (Bild 4). Ägaren flackar med 

blicken och tittar sedan ned i marken (Bild 5), varpå Shelby säger “Trodde väl inte det” med 

en lika lugn röst. Detta medan han fortfarande har blicken fäst på krogägaren, som inte längre 

möter hans blick (Bild 6). När gänget lämnar baren går de i lugnt tempo medan alla runt om 

är knäpptysta med blickar vända mot golvet. Strax innan bröderna lämnar baren säger Shelby 

med en stabil ton “Ni vet vart vi finns” (Bild 7). 	

	

Tolkning	

Ord/ Handlingar	

Att Thomas Shelby och hans bröder går in på en klubb där de helt oprovocerat börjar slå ned 

folk är ett tydligt tecken på att gangstergänget vill visa vad de går för. När Shelby går mot 

krogägaren och säger “Jaså, ska du använda den” finns pondus i rösten. Och eftersom Shelby 

vet att krogägaren inte tänker skjuta är han inte är det minsta rädd för honom. Agerandet i 

situationen kan ses som modigare och bättre än hur vi tittare hade vågat bete oss i en liknande 

situation, vilket kan bidra till en admirativ identifikation i Thomas Shelby (Gripsrud, 2011: 

35). Därefter sänker krogägaren sitt vapen, vilket indikerar på att han inte tänker skjuta. När 

Shelby säger “Trodde väl inte det”, visar han än en gång sin självsäkerhet gentemot 

omgivningen och potentiella fiender. Shelby’s höga självförtroende och inflytande visas 

tydligt, och som Josefsson (2008: 31) beskriver kan ett högt självförtroende ha en stor 

inverkan på dennes inflytande över andra. I den avslutande scenen går bröderna Shelby lugnt 

och sansat mot utgången. Strax innan de lämnar lokalen, vänder bröderna sig om och säger 

“Ni vet var vi finns”, vilket inger en känsla att ingenting kan komma åt dem.	

	

Samspel/ Interaktion mellan karaktärer	

Thomas Shelby’s bror börjar utöva våld mot gästerna på baren i London. Enligt Ländin 

(2014: 51) är våld eller hot om våld en härskarteknik där härskaren - i detta fallet Shelby och 

hans bröder - med hjälp av fysisk styrka visar vilka som bestämmer. Krogägaren tar upp ett 

vapen med förhoppningen att skrämma bort bröderna och hotar indirekt gänget med att de 

måste lämna, annars tänker han skjuta. Att krogägaren flackar med blicken efter Shelby’s 
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uttalande tyder på en osäkerhet. Trots att Shelby står utan vapen och krogägaren står över 

honom med ett gevär, övertar Shelby alltså makten i situationen. Återigen får Shelby personer 

i sin omgivning att tvivla på sig själva till följd av hans starka inflytande. Shelby blir lyssnad 

på och får på så sätt ett övertag i situationen. Personer med inflytande och makt blir lyssnade 

på i mycket större utsträckning än människor med lågt självförtroende Josefsson (2008: 31).  

	

Kroppsspråk/ Ansiktsuttryck	

Resterande i baren, inklusive krogägaren med sitt vapen, står helt tysta. Det är ett bevis på att 

även de är medvetna om att man - för sin egen skull - inte bör bråka med Shelby-bröderna. 

Direkt efter att ha utfört våld mot gästerna, går gangstergänget tillbaka till att inneha neutrala 

ansiktsuttryck och en stolt kroppshållning. Genom detta får gästerna uppfattningen att 

gangstergänget inte berörs av att skada andra, utan att de kan göra om incidenten när som 

helst. 	
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7.2.5 SCEN 5. Säsong 2, avsnitt 5. 9 minuter in. 

	

Synopsis	

Shelby’s bror Arthur och kusin Michael har precis tagits till fånga av Campbell, trots att han 

lovat att skydda dem. Shelby kliver in i en stor kyrka som är knäpptyst och ekar tom, förutom 

på en bänk längst fram i kyrkan, där kommissarie Campbell sitter. 

	

   

  

  	
	

Beskrivning 

Shelby stormar in i kyrkan och börjar skrika på kommissarien att han inte har hållit sitt löfte 

om att skydda bröderna. Shelby’s ögon är uppspärrade och han gestikulerar vilt med armarna 

(Bild 1). Under tiden sitter Campbell ner på bänken och rör inte en min under Shelby’s 

utbrott. När Shelby tystnar svarar kommissarien med en lugn och sansad röst: “Du måste 

behärska dina känslor, annars är mötet över.” Medan kommissarien pratar lutar sig Shelby 

fram mot honom och stödjer handen vid Campbell’s ryggstöd (Bild 2). Trots detta behåller 

kommissarien lugnet och reser sig långsamt upp, småler och säger: “Jag har förstått att 
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Thomas Shelby inte är rädd för att dö, jag behövde även ha makten över hans familjs liv och 

död. Och det har jag nu.” (Bild 3–5). När Campbell avslutar den meningen riktas kameran 

mot Shelby som tittar ner i marken med en tom blick (Bild 6). Strax efter vrider han upp 

blicken och stirrar med sammanbiten min mot Campbell. Kommissarien möter inte Shelby’s 

blick utan avslutar samtalet med att säga “Jag har legat ett steg före dig hela tiden.” (Bild 7).  

 

Tolkning	

Ord/Handlingar	

Shelby’s kraftiga utbrott mot kommissarien är ett tydligt tecken på frustration och ilska. I den 

höga och ilskna rösten återfinns hot och desperation. Shelby’s desperata tonfall visar tydligt 

på ångest och frustration, känslor som kan inge en sympatisk identifikation hos tittaren 

(Gripsrud, 2011: 35). Att Campbell under hela Shelby’s utbrott sitter tyst och tittar rakt fram 

visar tecken på härskartekniken osynliggörande. Ländin (2014: 7) förklarar osynliggörande 

som en härskarteknik där härskaren, genom att inte se eller ta någon notis om vad den andra 

personen gör eller säger, tydligt visar att den inte bryr sig. Genom att Campbell sedan säger 

“Du måste behärska dina känslor, annars är mötet över.” utövar Campbell härskartekniken 

Projiceringsmetoden, som enligt Ländin (2014: 55) är ett sätt för härskaren att byta fokus från 

ämnet och på så sätt komma undan från att behöva svara på kritiken. Campbell’s lugna och 

sansade röst visar tydligt på en kontroll över situationen. 	

	

Samspel/ Interaktion mellan karaktärerna	

Genom att Campbell sitter helt lugnt och inte rör en min visar kommissarien på att han nu är i 

överläge. Shelby gör ett desperat försök att återfå en maktbalans när han lutar sig fram över 

kommissarien och stödjer handen intill hans rygg. I och med att Campbell inte påverkas av 

händelsen, misslyckas Shelby. 	

	

Kroppsspråk/ Ansiktsuttryck 

Shelby’s gestikuleringar och uppspärrade ögon är tecken på att han besitter starka känslor 

som måste få utlopp. Även här agerar han på ett sätt som kan ge upphov till sympatisk 

identifikation hos tittaren (Gripsrud, 2011: 35). När Campbell reser sig upp och står öga mot 

öga med Shelby blir maktpositionen ännu mer uppenbar. Det leende ansiktsuttrycket 

förmedlar en känsla av överlägsenhet gentemot Shelby. När han tittar ner i marken och på den 

sista bilden stirrar på Campbell, förmedlas en känsla av desperation, där han försöker få 

Campbell att ångra sig. Shelby visar sig svag och det är tydligt att han trots sitt hjältemod 
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också har brister, vilket kan liknas med en katarisk identifikation (Gripsrud, 2011: 35). 

Eftersom Campbell väljer att inte möta blicken tydliggörs det faktum att han inte vill vara 

Shelby till lags.	

	

7.3 Skildringen av de båda karaktärerna 	
Anledningen till att tittaren identifierar sig med Thomas Shelby trots att han begår kriminella 

handlingar är att han tydligt avviker från den stereotypa kriminelle karaktären, vars onda 

gärningar är vad som skapar denne (Gripsrud, 2011: 31). Enligt aktantmodellen framstår den 

kriminelle karaktären i vanliga fall som motståndaren, någon som står i vägen mellan hjälten 

och dess mål, och faller därför in i rollen som fiende till hjälten (Gripsrud, 2011: 256). I 

Peaky Blinders däremot, där den kriminelle karaktären samtidigt är hjälten i serien, 

möjliggörs för tittaren att identifiera sig med honom på en ny nivå. Eftersom serien utspelar 

sig utifrån hjältens - Thomas Shelby’s – perspektiv, möjliggör det för tittaren att förstå sig på, 

och därmed sympatisera, med honom. 	

	

I samtliga scener tyder både Campbell’s och Shelby’s kroppsspråk på att de är män med 

mycket inflytande och att de är vana att få sina viljor igenom. Den sociala manipulationen 

härskarteknik används frekvent i serien Peaky Blinders av både Thomas Shelby och 

kommissarie Campbell. När de två hamnar i en konflikt utmanar de varandra genom sina 

härskartekniker. Deras försök att bibehålla eller skaffa sig makt i olika situationer är minst 

sagt påtagliga. Båda förlöjligar, hånar och ignorerar varandra, allt för att kunna få makt över 

den andre och därmed få ett övertag (Ländin, 2014: 11). 	

	

För att vi tittare ska tycka om och identifiera oss med en kriminell karaktär visas såväl 

karaktärens tilldragande egenskaper som dess svagheter (Gripsrud, 2011: 34). När scenen i 

kyrkan utspelar sig, har Campbell övertaget i diskussionen och sitter därmed på makten. Det 

kan tänkas att tittaren därmed skulle heja på honom, men eftersom subjektet Shelby visar sig 

svag känner vi istället en sympati för honom - en så kallad katarisk identifikation (Gripsrud, 

2011: 35). När situationen är omvänd och Campbell visar sig svag sympatiserar tittaren ändå 

med Shelby. Utan att vi som tittare reflekterar över hur serien är uppbyggd, finns en tydlig 

strategi bakom - för att vi ska heja på rätt person (Garcia, 2006: 54). Shelby’s härskartekniker 

får honom att verka överlägsen och som tittare är det lätt att se upp till ett sådant beteende 

(Garcia, 2006: 56). Genom Shelby’s enorma inflytande i staden och över människorna, ges 
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han automatiskt en stor makt. De flesta byborna lyder hans order och även om han inte ens 

bett om det, skyddar de honom i alla lägen och är ständigt nyfikna på vad han gör. Det är 

tydligt att människorna i staden beundrar honom för hans mod, charm och pondus. 	

	

Det som skiljer framställningen mellan Campbell och Shelby är att gangsterledaren framställs 

som en hjälte med ansenliga egenskaper och hans attraktiva utseende får tittaren att tycka om 

honom. Han har ett förtrollande språk och kan i princip få vem som helst, att göra vad som 

helst. Tittaren kan identifiera sig med Shelby eftersom hans personlighet är förstärkt och 

många olika sidor av honom visas. Genom seriens gång ökar möjligheten för mottagaren att 

börja hysa starka känslor för karaktären och därför identifiera sig därför med Shelby’s sätt att 

vara. Som Gripsrud (2011: 31) förklarar, är en av anledningarna till att man som tittare 

identifierar sig med en karaktär att man “lär känna” karaktären och därför börjar hysa starka 

känslor för den. På sättet Shelby - som protagonist - skildras med sina kroppsspråk och 

ansiktsuttryck skapas en situation där karaktären är lätt att se upp till. Detta på grund av hans 

tydliga utstrålning av makt, charm och mod.  

	

Campbell visar en avundsjuka mot den charmiga och modige Shelby, vilket får kommissarien 

att bli bitter. Eftersom Campbell visar en dålig sida av sig själv är det enkelt för tittaren att 

vända sig emot honom. Kommissariens ensamhet är också en orsak till hans bitterhet. Shelby 

å andra sidan har sin familj och en hel by som stöttar och finns där för honom. 	

	

7.4 Karaktärernas utveckling 

Shelby 

Som Sundstedt (2005: 177) förklarat, behöver en huvudkaraktär besitta så kallade “vita 

fläckar”, alltså en mystik kring dom som är intresseväckande. Redan i seriens inledning 

uppstår en mystik kring vem Thomas Shelby egentligen är, vad som är hans uppsåt och varför 

invånarna i byn ser upp till honom.  Under seriens gång genomför inte Shelby någon tydlig 

karaktärsutveckling som påverkar berättelsen märkbart. Karaktären behåller under stora delar 

av serien sitt självförtroende och överlägsenhet. Däremot utvecklas karaktärens 

känslomässiga sida. Genom att Shelby’s nära relation till hans familj skildras under hela 

serien, är karaktärens starka känslor för sina nära och kära något en tittare oftast kan 

identifiera sig med. Som Sundstedt (2005: 175) beskriver, är det i första hand med karaktärens 

känsloliv som tittare identifierar sig. Känslorna ska alltså vara igenkännbara.   
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Shelby är protagonisten i Peaky Blinders, och genom seriens gång ställs karaktären därför 

inför flertalet svåra utmaningar. För att en huvudkaraktär ska lyckas genomföra någon slags 

utveckling måste den ställas inför en eller flera svåra utmaningar (Sundstedt (2005: 182). 

Genom att ta sig igenom dessa utvecklas hans karaktär. När Shelby i scen 5 förstår att 

familjen är i fara förändras han drastiskt. Från att under seriens gång alltid ha ett övertag över 

situationer, tappar han fattningen totalt. Här får tittaren för första gången se karaktären 

maktlös. Denna scen utspelar sig i slutet av säsong två, och huvudkaraktären har vid detta 

laget skildrat många egenskaper som är möjliga för tittare att identifiera sig med. Det blir 

tydligt att det enda som kunde få Shelby så pass ur balans var hotet om att hans familj var i 

fara.  

Campbell: 

I tv-seriens början är Campbell full av ambition och besitter en stark vilja att sätta dit den 

kriminelle gangstern Thomas Shelby, som de tidigare korrupta poliserna inte lyckats 

bekämpa. Campbell, som är en man med högt självförtroende utmanar Shelby till en början, 

med hjälp av sin maktposition. Sundstedt (2005: 188) skriver om den drivande karaktären 

som hotar huvudpersonens roll på något sätt och som attackerar händelsekedjan. Campbell är 

ett praktexempel på en drivande karaktär eftersom han ständigt är Shelby hack i häl och 

utmanar honom.  

 

Från att ha varit en resonabel man, blir Campbell genom serien mer oduglig, eftersom hans 

tålamod blir lägre och hans temperament allt högre. Han utvecklas till att bli en sämre version 

av sig själv till följd av hans maktspel gentemot Shelby, och att han blivit som besatt av att 

sätta stopp för gangstern. Campbell blir allt mer personlighetsförändrad och visar mindre 

känslor. Detta skapar en lägre identifikation för en tittare eftersom ett känslomässigt 

engagemang är det som för tittare nära en karaktär (Sundstedt, 2005: 165). I en jämförelse av 

hur Campbell agerar i scen 2, där han visar sig svag - gentemot hur känslokall han är i scen 5, 

tydliggörs hans utveckling till följd av interaktionerna och maktspelet med Shelby 
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8. Diskussion och slutsatser 
Studiens syfte är att ta reda på om den kriminelle karaktären Thomas Shelby i serien Peaky 

Blinders skildras på ett främjande sätt, till följd av hans maktposition och identifierbara 

egenskaper, och i så fall hur. Detta i kontrast till poliskommissarie Campbell, vars syfte är att 

bekämpa det kriminella gänget och därför är på den moraliska sidan. För att besvara 

frågeställningarna som låg till grund för studiens syfte valdes en narrativ metod, där en 

beskrivning och tolkning skedde av de utvalda scenerna. Tolkningarna gjordes utifrån ett 

analysschema med grund i härskartekniker, identifikation och makt. 	

	

Studien har efter en analys av scenerna kommit fram till resultatet att Peaky Blinders 

framställer Thomas Shelby på ett glorifierande sätt, genom hans hjälteroll och gynnsamma 

egenskaper. Trots att studien fokuserade på fem utvalda scener genomsyrar framställningen 

av Shelby’s liknande hela serien. Shelby’s karaktär symboliserar såväl makt och hierarki, som 

sympati och medlidsamhet. Vidare medför det att serien till viss del alltså skildrar Shelby på 

ett sätt som normaliserar hans omoraliska handlingar. Enligt representationsteorin finns risken 

att när en persons karaktärsdrag och handlingar skildras på ett specifikt sätt i kulturella verk, 

blir dessa handlingar även representativa för individer i det verkliga livet. Det kan bli 

problematiskt att kriminella karaktärer i fiktiv media hyllas, eftersom motstridiga tankar kan 

uppstå hos tittaren när en normaliserad bild av kriminalitet används som en referens till 

kriminella grupper i vårt samhälle. Något som trots studiens resultat också är viktigt att ha i 

åtanke, är faktumet att alla invånare i samhället inte konsumerar fiktiv media, vilket i sig 

innebär att en potentiell ökad brottslighet inte behöver ha någon koppling till framställningen 

av kriminalitet i filmer och serier.  

 

Identifikationsteorin förklarade att en av anledningarna till att vi identifierar oss med 

karaktärer trots att de är påhittade, är att vi lägger på ett “filter” mellan oss och karaktären, 

eftersom vi vet om att både karaktärerna och handlingen är påhittad (Gripsrud, 2011: 31). 

Men trots detta faktum lever vi oss in i karaktärerna på ett sådant sätt att vi vill göra och vara 

precis som karaktären vi identifierar oss med. Eftersom huvudpersonen i Peaky Blinders är 

Thomas Shelby, är det även honom tittaren i allra högsta grad identifierar sig med. Vidare 

leder identifikationen till att tittaren hyser starka känslor för karaktären, vilka kan vara både 

omedvetna och medvetna. När ett sådant band skapats ökar också risken att tittaren ser förbi 

handlingarna de inte identifierar sig med, såsom omoraliska och olagliga handlingar, och 
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väljer att normalisera dessa för att bibehålla en positiv bild av karaktären. Under seriens gång 

genomgår Thomas Shelby en karaktärsutveckling som ger honom mer identifierbara 

egenskaper eftersom hans karaktär påvisar mycket känslor som är möjliga för tittare att 

relatera till. Campbell utvecklas också genom serien, men till skillnad från Shelby, förändras 

han till det sämre. Kontrasten mellan karaktärerna blir alltså klar och skapar en tydlig bild av 

vem som är den mest resonabla – Shelby. 

	

Eftersom Boddu (2015: 6) i sin studie konstaterade att det är just glorifieringen av våldet som 

gör en film eller tv-serie spännande, ser tittaren per automatik på karaktären som utför våldet 

utifrån ett glorifierande perspektiv. Karaktären Thomas Shelby har överösts med bra 

egenskaper eftersom han är hjälten i serien. Serien är med andra ord tydligt uppbyggd i 

Thomas Shelby’s karaktärs intresse. Samtidigt har Shelby lyckats sätta en glorifierande 

stämpel på våldet som utförs, vilket möjliggör för mottagaren att sympatisera med honom 

under seriens gång oavsett vilken typ av handlingar som utförs. 	

	

Garcia (2016: 54) kom fram till att filmer inom brotts-genren under de senaste 20 åren har 

fokuserat i allt större grad på individerna som verkar utanför lagen genom att inkludera deras 

livsstil, sätt att vara på och relationer till andra. Risken finns alltså att det blir enklare för oss 

tittare att acceptera en karaktärs omoraliska handlingar, när vi lär känna karaktären. Eftersom 

Thomas Shelby framställs som en man med goda intentioner och som utför handlingar i syfte 

att skydda sina nära och kära, kan de oetiska aspekterna i handlingarna han utför förmildras.  

 

Vicary och Zaikman (2017: 52) kom i sin studie fram till att det är oundvikligt att inte 

mottaga information av det man tittar på, och att det finns ett förhållande mellan hur mycket 

en individ kollar på brottsrelaterade tv-serier och till vilken grad denne överskattar 

möjligheten att bli utsatt för brott. Genom att applicera Vicary’s och Zaikman’s studieresultat 

på vår studie, går det att befästa problematiken i att individer som tittar på Peaky Blinders 

omedvetet kan lära sig av serien. Mottagaren kan alltså få en förändrad bild av den kriminella 

verksamheten på grund av hur den skildras i serien.  

	

För att sammanfatta diskussionskapitlet och uppsatsen i helhet, dras slutsatsen att Thomas 

Shelby’s kriminella handlingar tydligt främjas i serien Peaky Blinders, framförallt i 

jämförelse med karaktären Campbell. Trots att effekterna av tittandet inte är stora ses den 

positiva framställningen av kriminalitet i fiktiv tv som onödig. Detta eftersom kriminaliteten i 
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samhället inte ska främjas utan i allra största mån motarbetas. Brotts-genren genomgår just nu 

en ständig ökning och serier där antihjältarna står i strålkastarljuset toppar listorna på de mest 

populära serierna. Kanske är effekterna inte stora än, men om kriminella karaktärer fortsätter 

skildras som hjältar i den grad de gör nu, kan effekterna möjligtvis bli större. Och, som 

tidigare forskning konstaterat, har mord skett till följd av att mördaren fick idéer och 

inspiration från kriminella fiktiva tv-serier. Med andra ord anses en glorifierande 

framställning av omoraliska handlingar i fiktiv tv som riskabel, med tanke på den möjliga 

negativa effekten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46  

9. Förslag till vidare forskning 

Det hade varit av intresse att forska vidare kring hur tittarens uppfattning av glorifierat våld 

och kriminalitet i fiktiv media faktiskt påverka dem. Denna studie har enbart fokuserat på att 

genom en narrativ metod, analysera hur kriminalitet framställs i en specifik tv-serie. Därför 

hade det varit intressant att vidare undersöka tittarnas uppfattning av framställningen, och om 

olika tittare får skilda uppfattningar av karaktärerna beroende på deras specifika 

samhällsgrupper. 	

	

Förhoppningen är att denna studie kan ses som inspiration till att forska vidare om den 

glorifierande framställningen av olaglig verksamhet och personer som verkar utanför lagen, 

och vilka konsekvenser det kan få i samhället. 	
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