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Populärkulturella fängelser 

En studie av Oz och Orange is the New Black 

Mimmi Olsen & Lukas Wallander 

Sammanfattning/Abstract 

I denna studie har vi med det amerikanska samhällets erfarenhet av det inhemska 

fängelsesystemet som grund valt att studera de två tv-serierna Oz och Orange is the New 

Black. Utifrån detta har vi undersökt hur fängelserna i dessa serier porträtteras, hur två 

framträdande fångar porträtteras, hur interaktionen mellan fångar och fängelsemiljön ser ut i 

berättelsernas struktur samt studerat gestaltningen av fångarna ur ett genus och 

etnicitetsperspektiv. Vi använder oss av ett flertal teorier som berör det amerikanska 

samhället, dess fängelsesystem samt genus och etnicitet. 

Vi har använt oss av narratologisk och semiotisk metodik för att studera seriernas innehåll 

rörande porträttering av karaktärer och berättarstruktur.  

I vår slutdiskussion kommer vi fram till att det finns en gemensam kritik av fängelser som 

brottsförebyggande instans och att porträtteringen av seriernas karaktärer både bryter och 

cementerar vissa normer rörande genus och etnicitet. Vi finner även ett typiskt narrativt för 

den genre vi valt att undersöka som är fängelsegenren. 
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1. Inledning 

 

Fängelser är mytomspunna platser och dess intagna ofta likaså. I TV-serierna OZ och Orange 

Is The New Black får vi som tittare se hur dessa miljöer porträtteras inom populärkulturen. De 

flesta av oss har säkert en förutfattad mening om hur livet på ett fängelse är och vilka som 

sitter där. Makthierarkier, våld, sexuella övergrepp och tatuerade män är några av de vanligt 

förekommande fördomarna kring fängelser. I USA har dock fler människor än i de flesta 

länder en faktisk erfarenhet av hur de är att sitta fängslad. 2014 satt 2 300 000 människor 

frihetsberövade i USA, 1 561 500 personer i fängelse och 738 500 häktade (Bjs.gov). Det är 

25 % av världens fångar och nästan 1 % av USAs sammanlagda befolkning 

(Criminaljusticedegreehub.com). I Sverige satt 4319 personer i snitt i fängelse per dag, år 

2015 vilket är 0,045 % av Sveriges befolkning. 

Vissa etniska grupper är överrepresenterade i amerikanska fängelser. I de båda TV-serierna vi 

har valt att använda oss av i denna uppsats för vi följa två vita individer med medelklass 

bakgrund som hamnar i fängelse. I USA är 38 % av de fängelsedömda afroamerikaner trots 

att de endast utgör 13 % av den amerikanska befolkningen (DN, 2014). Tillsammans med de 

fångar som har latinamerikanska rötter utgör de 58 % av alla fångar i amerikanska fängelser 

(Naacp.org). Män sitter även där precis som i Sverige i mycket större skala i fängelse än 

kvinnor, i USA utgörs endast 8 % av kvinnliga fångar. Klass är också en faktor som spelar in 

för vilka som hamnar i fängelse i större utsträckning. Allt detta är något vi är vana att se när 

fängelser skildras i film och TV. Den typiske fången är ofta en man från en etnisk minoritet 

med arbetarklass bakgrund. Vad ger de det för bild av kriminalitet, kön och etnicitet och 

påverkar det hur samhället reproducerar dessa stereotyper? 

 

Vi har tänkt att jämföra de två tv-serierna OZ (1997) och Orange Is The New black (2013), 

som vi fortsättningsvis kommer hänvisa till som Orange, utifrån hur de framställer 

amerikanska fängelser och dess fångar. Utifrån det är vi även intresserade av att se hur genus 

och etnicitet representeras i respektive serie.   
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OZ skildrar ett fängelse för män och Orange ett kvinnofängelse. Vi tycker det vore intressant 

att studera hur de olika serierna porträtterar amerikanska fängelser samt om det finns någon 

skillnad i hur de framställer kön och etnicitet. OZ började sändas på HBO 1997 och blev en 

kritikerhyllad serie vars sista säsong sändes 2003. Orange blev även den mycket omtalad och 

kritikerrosad. Serien bygger på en sann historia med många starka kvinnliga karaktärer. 

Orange började sändas 2013 på Netflix och pågår fortfarande. Båda serierna är producerade 

och inspelade i USA. 

 

2. Syfte & Frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att utifrån fängelseindustrins och fängelseerfarenhetens centrala 

betydelse för dagens amerikanska samhälle undersöka hur fångar och fängelser gestaltas i 

samtida amerikansk populärkultur. För att kunna förstå detta väljer vi dessa fyra 

frågeställningar: 

 

1.    Hur porträtteras fängelsemiljön? Här kommer vi analysera fängelsets utformning och 

vilken roll de har i vardera serie. 

2.   Hur porträtteras fången? Här kommer vi följa en huvudkaraktärer från vardera serie. Piper 

Chapman från Orange och Tobias Beecher från OZ. 

3.   Hur porträtteras interaktionen mellan fången och fängelsemiljön? 

4.   Hur gestaltas fångarna och brotten ur ett genus och etnicitetsperspektiv? 

 

3. Material: OZ och Orange is the New Black 

 

Vi kommer att utgå från den första säsongen av vardera serie. Säsong ett av OZ har åtta 

avsnitt och säsong ett av Orange har tretton avsnitt. Detta urval gör vi för att få en lagom 

avgränsning för vår tidsram, samt för att få en bild av hur serien är uppbyggd och även för att 

de första säsongerna troligtvis är de som har setts av flest antal tittare. Vi väljer även de första 

säsongerna för att det oftast har en introduktion som sätter tonen för kommande säsonger och 

presenterar seriernas viktigaste karaktärer. 
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Valet att undersöka just OZ och Orange baserades på att serierna antagligen är de två 

viktigaste samtida populärkulturella verk som utspelar sig i fängelsemiljö som producerats de 

senaste tjugo åren. Både om vi ser till hur populära serierna varit samt ser till hur kvalitativa 

produktionerna ansetts vara. OZ har producerats av HBO och var en banbrytande tv-

produktion när den kom som satte trenden som råder för dagens kvalitetsserier. HBO var först 

med att producera en så stor, framgångsrik och kvalitativ tv-serie som även blev så väl 

mottagen av kritiker. Orange är producerat av tv-bolaget Netflix som tillhör tjänsten med 

samma namn och är ett av Netflix stora flaggskepp. Orange blev även den en stor succé som 

satte streamingtjänsten Netflix på kartan även som produktionsbolag och stod som ett starkt 

säljargument för tjänsten. Orange är baserad på boken med samma namn som skrivits av 

Piper Kerman där hon skriver om sin tid i fängelse. Båda serierna togs emot med öppna 

armar, både av kritiker och en bred publik. Serierna ger relevans till vår studie utifrån flera 

aspekter. Dels då de skildrar den miljö där det stora antalet amerikanska interner avtjänar sina 

straff och sålunda gör anspråk på att dela den amerikanska fängelseerfarenheten med 

publiken. 

 

4. Tidigare forskning 

 

Oz har tidigare undersökts ur ett etnicitetsperspektiv. Då har man undersökt huruvida 

fångarnas agerande är kopplat till deras etnicitet eller om fängelsemiljön format deras 

beteendemönster (Olofsson & Westeman 2009). Vi tar även upp ett bredare material i form av 

två serier och kan genom detta urskönja ett återkommande mönster rörande porträttering av 

etnicitet i fängelseserier. Samtidigt tar vi i större utsträckning upp det amerikanska samhället 

som kontext i vår studie där etnicitet blir en central del för fängelseerfarenhet.   

 

Oz har även undersökts utifrån sitt uppvisande av grovt våld, homosexuella relationer och 

våldtäkt och hur det blir en del av att porträttera fängelsemiljöer inom populärkultur (Jarvis 

2013, Wlodarz 2005). Även vi tar upp förekomsten av grovt våld och hur det blir en del av att 

visa upp och bygga en stämning i de fängelser som visas upp. Dock har vi även analyserat hur 

användande av våld för att porträttera ett fängelsemiljöer inom populärkultur skiljer sig 

mellan ett fängelse med manliga och kvinnliga karaktärer, en vinkel som tidigare saknats. 

Samtidigt har vi även i vår narrativa analys satt in våldet i ett berättarstrukturellt mönster för 

Piper och Beechers fängelsevistelse. 
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Tidigare forskning kring Orange is the new black har behandlat exempelvis representation av 

etnicitet, genus och sexualitet. I uppsatser som “Because all black people loves chicken” 

(Boström, Sandberg Ericsson, 2015) och “Den nödvändiga vitheten” (Karlsson, 2013) 

studeras hur etnicitet porträtteras i serien. Detta är något även vi uppmärksammar och lyfter 

när vi analyserar de olika etniska grupperna i respektive fängelse men vi sätter det även i 

kontexten av hur de amerikanska samhället ser ut samt jämför serien med hur porträttering av 

etnicitet och genus framställs i serien OZ. 

 

I “(Bi)sexuella tolkningar av populärkulturen” (Sundén mfl, 2015) diskuteras heteronormen 

och uppmärksammar den sexuella diversiteten i serien. Barding, Antonia mfl. har i sin 

kandidatuppsats “Orange is the new black” vid Roskildes Universitet studerat Orange ur 

framförallt ett genusperspektiv och använt sig av en narrativ metod när dem studerat de 

tillbakablickar som visar de brott de intagna i Orange begått. Detta är något även vi gör i 

resultatredovisningen under “Porträttering av kön”. Vår uppsats skiljer sig dock från dessa 

tidigare studier då vi valt att jämföra två fängelseserier med varandra samt att vi lyfter ett 

djupare fokus på det amerikanska samhället och dess fängelsesystem.  

Dessa tidigare studier har inte använt sig av Propps funktioner för att hitta ett mönster för 

seriernas gemensamma berättande och vår studie erbjuder en annan bredd, då vi även tar upp 

en historisk kontext om det amerikanska samhället samt både genus och etnicitet, samt jämför 

två serier med varandra. 

 

5. Bakgrund och teoretiska perspektiv 

 

5.1 Dagens Amerikanska samhälle 

 

I dagens amerikanska samhälle råder rekordnivåer av social ojämlikhet. 2014 kom Thomas 

Pikettys uppmärksammade bok “Capital in the Twenty-First Century” ut och i boken 

konstaterar Piketty att den sociala ojämlikheten nått nya höjder i västvärlden och särskilt 

märkbar har utvecklingen varit i USA. Detta har märkts inte minst i de pågående primärvalen 

där Sanders vänsterpopulism och Trumps motstånd mot frihandel och invandring döljer sig 

just i frågan om social ojämlikhet. En liknande parallell kan dras i Sverige där 

Sverigedemokraterna rönt stor framgång de senaste valen, ett mönster som går igen i andra 
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europeiska länder där högerpopulistiska partier vinner mark. Den stora segregation som finns 

mellan människor i USA kan härledas till landets tydliga ekonomiska ojämlikhet som till följd 

skapat ett väldigt tydligt klassamhälle. Etnicitet är även tydligt kopplat till klasstillhörighet 

och inte minst i USA. Landet har historiskt haft tydliga rasistiska strukturer ända sedan 

slaveriets dagar och dessa strukturer lever kvar än idag långt efter förbudet mot slaveri. 

Arbetsmarknaden diskriminerar än idag rasifierade och som tidigare nämnt är även rasifierade 

grupper tydligt överrepresenterade i landets fängelser.     

     I och med den nedmontering av välfärden i USA som delvis skedde när Reagan kom till 

makten med bland annat sänkta skatter för höginkomsttagare och minskad makt hos 

fackföreningar kan man skönja en grogrund för än större orättvisor samtidigt som fängelser 

tagit över de sociala skyddsnätens roll som verktyg mot sociala problem. 

    Det är ingen slump att den ekonomiska utvecklingen sammanhänger med expansionen av 

fängelser – dessa fenomen har skett under exakt samma tidsperiod. 

 

    Branko Milanovic har i en undersökning rörande global reallöneutveckling kommit fram 

till att den västerländska arbetarklassens löneutveckling tydligt stagnerat (se graf i bilaga) 

(Milanovic 2012:13). Matt Obrien (2016) pekar i The Washington Post på hur det har satt den 

amerikanska arbetarklassen i en prekär situation där arbeten outsourcas, lönerna inte räcker 

till, anställningar blir osäkrare och fler tvingas förlita sig på sociala skyddsnät 

(Washingtonpost.com.) Detta torde ge en grogrund för ökad kriminalitet i ett samhälle där 

sociala skyddsnät försvinner genom nedskärningar i välfärden och resultera i att fängelser blir 

ett sätt att komma till bukt med denna problematik som vi ser till följd av ekonomiska 

ojämlikheter i samhället. Detta fenomen kallas för “The Carceral State”, istället för att ha 

förebyggande sociala skyddsnät, en välutvecklad välfärd och utökad ekonomisk jämlikhet i 

samhället så har fängelset fått ta den plats som välfärden lämnat och beskrivs som en 

misslyckad metod för brottsbekämpning av Ta-Nehisi Coates (Coates, 2015). Detta är något 

vi tar med oss in i analysen av de båda serierna när vi ser till vilka grupper som finns 

representerade i fängelset och hur de porträtteras. Med denna historiska kontext kan vi se om 

dessa strukturer avspeglar sig i våra valda serier. 

 

5.2 Fängelser 

 

I USA sitter en fjärdedel av världens sammanlagda fångar bakom galler. Detta samtidigt som 

endast ca 5 % av jordens befolkning finns i USA. Detta är något som Ta-Nehisi Coates tar 
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upp i sin artikel “The Black Family in the Age of Mass Incarceration” i tidskriften “The 

Atlantic” (Coates, 2015). Samma källa pekar även på att de år då den amerikanska 

brottsstatistiken varit som högst inte är samma år som har haft det högsta antalet 

fängelsedomar. Sålunda kan inte en ökning av brott ses som en förklaring till det ökade 

antalet fängslade. En faktor som bidrog till det ökade antalet interner var bland annat 

strängare straff för olika narkotikabrott som står för den enskilt största delen av 

brottsrubriceringar bland amerikanska fångar. 

 

    I Nils Christies bok ”Crime Control as Industry” (2000), som dokumenterar expansionen av 

fängelser i USA varnar han för den oroväckande utvecklingen av den amerikanska 

fängelseindustrin. Det är en vinstdrivande bransch där det finns stora pengar att tjäna. Erwing 

Goffman skriver i boken “Asylum” (1961) om begreppet “Total institution”, han menar att 

fängelset har blivit en plats där människor hålls institutionaliserade, i ett avskilt universum 

frånkopplat den övriga världen. Detta leder till att det är ännu svårare för fångarna att sedan 

acklimatisera sig till den vanliga världen efter avtjänat straff. Man kan se det som att de 

amerikanska samhället låser in människor i förvar istället för att jobba med att motverka och 

förebygga brott via andra typer av sociala insatser. De som en gång hamnar i fängelse hamnar 

ofta där igen och på det viset kan man se att fängelset inte uppfyller kriteriet att förändra och 

skicka ut fungerande personer i samhället igen. Det har snarare blivit en förvaring för 

underklassen som fängelseindustrin tjänar mer pengar på än om det lever ute i det fria 

samhället. I Michael Foucaults verk “Discipline and Punish” (1991) stöter vi på begreppet 

“panopticism”. Filosofen och juristen Jermey Benthem föreslogs att fängelsen skulle utformas 

på ett sätt så att avdelningarna byggdes runt ett övervakande torn i mitten som skulle bevaka 

fångarna och känslan av övervakning skulle bidra till att styra fångarnas beteende. Foucault 

menar att hela vårt samhälle är uppbyggt efter denna övervakningsprincip och att vetskapen 

om att vi är betraktade påverkar våra individuella beteenden. Valet av Goffman och Foucault 

ter sig given för vår studie då båda dessa teoretiker och deras verk varit tongivande vid 

forskning av fängelsemiljöer. 

 

De grupper som löper störst risk att hamna i fängelse är de ekonomiskt svagaste där 

afroamerikaner är de mest utsatta, dels när det gäller ekonomisk utsatthet samt när det 

kommer till representation bland landets interner. Närmare 1 miljon av landets 2.3 miljoner 

inlåsta är afroamerikaner samtidigt som gruppen endast utgör 13 % av landets befolkning 

(Naacp.org) (Census.gov). Ett fängelsestraff blir samtidigt en faktor som gör personer ur 
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gruppen extra utsatt efter avtjänat straff. Straffet gör att afroamerikaner som redan innan sitt 

straff diskriminerats på arbetsmarknaden får än svårare att finna ett arbete. Vilket i sin tur kan 

leda till ökad risk för återfall i brott. Sålunda menar Ta-Nehisi (Coates, 2015) att 

fängelsesystemet med fängelse som vanligt förekommande dom för exempelvis narkotikabrott 

leder till fler brott, fler fängelsestraff och minskad möjlighet till etnisk jämlikhet i USA. 

 

Samtidigt pekar statistik på att de stater där färre fängslas ser den största minskningen när det 

kommer till brottsstatistik (Pewtrust.org). Det amerikanska fängelsesystemet, som drivs i 

privat regi har blivit en miljardindustri men korrelationen mellan många fängelsestraff och 

lyckad brottsbekämpning verkar saknas. Detta är ett perspektiv som vi kan följa i både OZ 

och Orange där vi ser en tydlig utveckling hos våra huvudkaraktärer från att ha varit i 

grunden samhällsdugliga medborgare till att utveckla ett kriminellt kapital desto längre de 

befinner sig bakom fängelsets murar. 

 

5.3 Genus, intersektionalitet & etnicitet 

 

Då serierna utspelar sig i fängelsemiljö vill vi se hur interner och deras brott porträtteras och 

om de finns en skillnad utifrån ett genus och ett etnicitetsperspektiv. Orange Is the New Black 

har mottagit hyllningar från en genusmedveten publik vilket inspirerade oss till att även 

undersöka huruvida serien bryter mot samhällets könsnormer eller cementerar dessa. 

Vi vill även undersöka hur etnicitet porträtteras. Amerikanska fängelser förknippas ofta med 

en tydlig segregering där internernas umgänge till stor del styrs av deras etniska bakgrund och 

man kan se hur exempelvis afroamerikaner och latinamerikaner står för ca 58 % av landets 

intagna. Då etnicitet och fängelser har en så tydlig koppling har vi valt att undersöka även 

etnicitet i vår studie. 

 

Genusteori 

I dagens samhälle lever vi i ett patriarkat vilket innebär att män innehar den högsta 

maktpositionen i samhället. Detta står till grund för hur normen för kvinnor och män ser ut 

och hur de representeras i media. Enligt Raewyn Connell (2009) lever vi idag i ett samhälle 

där mannen står som det dominanta könet på de flesta arenor i samhället, vilket bland annat 

tar sig uttryck genom att män oftast är förövaren i sexualbrottsmål mellan en man och en 

kvinna, har högre lön i snitt samt sitter på högre positioner inom näringslivet för att nämna 
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några exempel. Även i media tar sig detta uttryck då kvinnor till skillnad från män ofta genom 

historien porträtterats som ”passiva, triviala och dumma”(Connell. 2009:76). 

Denna könsmaktsordning är essentiell för att förstå övrigt innehåll i denna uppsats. Denna 

teori står som grund för de övriga teorier som kommer att tas upp nedan och står som ett 

övergripande paraplybegrepp. Då vi i vår studie använder oss av ett genusperspektiv är det 

viktigt att vi förstår de maktstrukturer som är kopplade till kön och hur män och kvinnor 

porträtteras medialt. 

 

Rosalind Gill tar upp hur forskning ofta bedrevs kvantitativt för att exempelvis se hur ofta 

män kontra kvinnor figurerade i TV samt hur ofta kvinnor visades i kvinnligt kodade miljöer 

som kök och sovrum under 1970-talet (Gill 2007:10). I likhet med senare teorier ser vi här hur 

man ser en tydlig koppling mellan representation av kvinnor i medier och de tidigare nämnda 

könsstrukturerna. Här har forskarna använt genusteori i samband med kvantitativ metod för 

att på ett empiriskt och på ett så objektivt sätt som möjligt påvisa sexistisk porträttering av 

kvinnor i media. Gills forskning bidrar med ett historiskt perspektiv vi kan använda oss av för 

att se om kvinnlig porträttering i media har förändrats i och med Orange och bidra till vår 

jämförelse mellan OZ och Orange. 

 

Henry Jenkins har i “The wow climax: tracing the emotional impact of popular culture” 

studerat så kallad wrestling inom organisationen WWF. Jenkins menar att wrestling är ett 

maskulint melodrama som porträtterar en machokultur. Detta innebär att “brottarna” 

porträtteras och agerar utifrån en maskulin norm på galorna när de ska driva det narrativ som 

omgärdar de matcher som utspelar sig på teaterliknande manér. Exempelvis porträtteras 

“brottarna” som handlingskraftiga, säkra på sin sak och otvivelaktiga. Denna analys använder 

vi oss av när vi tittar på hur internerna i OZ brott porträtteras och jämför med de kvinnliga 

internerna i Orange. Det sättet som de manliga karaktärerna i “WWF” porträtteras med 

egenskaper som handlingskraftiga, i kontroll och utan tvivel återkommer i de sekvenser i 

serien när vi får se vilka brott internerna i OZ är dömda för och jämför med intagna i Orange. 

Som tidigare forskning rörande porträtterande av manliga och kvinnliga mördare i media 

planerar vi att använda ”Mördaren, könet och medierna” (2011) som är en kandidatuppsats av 

Olle Anrell & John Karlmark vid Södertörns högskola. I likhet med hur vi fokuserar på hur 

män och kvinnors brott visas upp i serierna så har Anrell och Karlmark studerat hur manliga 

och kvinnliga mördare porträtteras i nyhetsmedier och ser en tydlig skillnad. 

 



 

10 

 

Etnicitet & Intersektionalitet 

 

Det är inte bara en mans värld utan också en vit mans värld enligt Kimberlé Crenshaws teorier 

om intersektionalitet och Richard Dyers bok “White” (1997). Intersektionalitet med ursprung 

bland annat i black feminism (Collins 2000, Crenshaw 1995) påpekar att kategorier som 

genus, klass, etnicitet och även utbildning och ålder går hand i hand och inte bör studeras 

isolerat (Ganetz, Ganavas, Huss, Werner, 2009, sid. 202). 

I boken ”White” (1997) skriver Richard Dyer om de privilegier det innebär att vara vit. Att 

vara vit är inte något som definierar en person utan det är det ”normala” tillstånd som 

västvärlden utgår ifrån. Att ha en annan etnisk bakgrund representeras ofta som ett undantag, 

något exotiskt och annorlunda. 

I boken ”Theorising intersectionality and sexuality” (2011, sid. 115) beskriver Yvette Taylor 

begreppet intersektionalitet som en rangordning av sociala relationer där kön, etnicitet, 

sexualitet, religion, ålder, handikapp alla spelar in för hur du blir behandlad och bedömd i 

samhället. I samhället finns starka normer som skapar förväntningar på hur vi bör bete oss 

efter vilken hudfärg, vilket kön och vilken sexualitet vi har, fördomar som ofta placerar 

människor i fack och gör dem begränsade och i många fall förtryckta. Intersektionalitet tillåter 

dig att se mer än en aspekt av identitet åt gången och kan på så sätt synliggöra samhällets 

hierarkier mer djuplodande. Detta är något vi tar i beaktning när vi analyserar hur olika 

etniciteter porträtteras i respektive serier. Vi kan använda detta begrepp i jämförelsen mellan 

hur vita respektive svarta karktärer framställs och se om serien bryter eller reproducerar dessa 

samhällsnormer. 

 

6. Metod 

 

Vi kommer dels att göra en narrativ analys av serierna för att undersöka hur dessa serier kan 

ses som ett slags förvekligande av en fantasi för tittaren om hur det vore att sitta i fängelse. 

Detta genom det sätt skaparna väljer att berätta historierna om dessa fängelser genom val av 

exempelvis vilka karaktärer vi får följa och hur de driver historien framåt. Vi använder 

Vladimir Propps funktioner för att förstå strukturen i berättandet och interaktionen mellan 

fångarna och fängelserna. Vi kommer i analysen av innehållet i serierna implementera en 

semiotisk metodik för att utifrån koder tolka porträttering av bland annat karaktärer och hur 

dessa porträtteras. 
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6.1 Berättelsestruktur 

 

Vladimir Propp, som var en rysk litteraturvetare, lyckades när han studerade ett stort antal 

berättelser urskilja att oavsett innehåll i form av handling i dessa så fanns det ett mönster för 

hur berättelsen berättades över tid, något Propp kallar för en “struktur”. Denna struktur som är 

berättelsens resa från början till slut utgörs av ett antal funktioner som utgår en från en 

“ursprunglig situation” (Propp 1968: 25-65). När vi undersöker en berättelses struktur med 

dessa funktioner som utgångspunkt så gör vi det som Propp kallar för en “morfologisk 

analys”. En morfologisk analys beskriver Propp som ”a description of the tale according to its 

component parts and the relationship of these components to each other and to the whole” 

(Propp 1968: 19). Det är denna metod vi använder oss av för att analysera de berättelse 

strukturer som vi möter i Oz och Orange. 

 

Berättelsens struktur som Propp talar om kan ses som den interaktion som sker över tid 

mellan våra berättelsers olika karaktärer. Vi fokuserar på de två karaktärerna Piper Chapman 

och Tobias Beechers interaktioner med de två fängelserna de sitter i, sålunda väljer vi att se 

själva fängelserna även som karaktärer och inte bara en miljö. Propp menar att en berättelse 

innehåller “31” olika funktioner, vi har dock valt ut ett mindre antal funktioner (brottet, 

utmaningen och anpassningen) i vår analys då vi anser detta våra tillräckligt för att påvisa den 

narrativa struktur som råder i de serier vi studerat. 

 

Sålunda använder vi Propp, inte för att analysera seriens innehåll utan för den struktur som 

berättelsen följer. Propp själv uttrycker att hans morfologiska analys inte är avsedd för att 

undersöka de “attribut” som karaktärerna besitter eller berättelsers olika “teman” (Propp 

1968: 90 & 113). Då vi i vår kvalitativa analys av Oz och Orange även velat undersöka hur 

fångar och fängelser porträtteras har vi därför valt att som komplement även använda oss av 

en semiotisk metod för att analysera dessa serier. Alltså använder vi oss av Propps modell för 

att förstå seriernas struktur och semiotiken för att förstå dess innehåll. 
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6.2 Berättelsens innehåll 

 

För att fortsätta vår narrativa-analys av serierna fokuserar vi även på porträtteringarna av 

fångarna och fängelsemiljöerna. Vi kommer utgå från de frågor vi tagit upp i teoridelen för att 

på ett systematiskt sätt analysera detta utifrån bakgrunden vi har som är samhället i USA, 

USAs fängelsesystem och begreppen klass, genus och etnicitet. 

 

Vi använder oss även av en semiotisk innehållsanalys när vi analyserar karaktärerna i 

respektive serie. Semiotiken är sprungen ur lingvistiken och utvecklad av språkforskare och 

lingvister som Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Peirce. Bildsemiotikens grundare 

var Roland Barthes som gjorde en bildanalys av ett reklamfotografi i en tidskrift vid namn 

”Communications” 1964. Roland Barthes begrepp denotation och konnotation kommer ha en 

central roll i denna uppsats då de erbjuder två sätt att se ett fenomen och ger oss ett bra 

verktyg för att analysera innehållet i OZ och Orange. Med denotation menas det som vi 

uppenbart ser och gör en koppling till, exempelvis att om en person bär en fångdräkt så 

innebär det att personen är intagen. Om vi däremot betraktar fångdräkten konnotativt så 

analyserar vi den djupare utifrån vår sociala förförståelse, då kan den stå som tecken för att 

dess bärare exempelvis växt upp i ett socioekonomiskt utsatt område (Bignell 2002:16). 

 

Valet av metod ter sig även passande då vi vill studera vad som omnämns som ideologi i Rose 

Gillians “Visual Methodologies”. Med ideologi menas den bild av verkligheten som 

förmedlas av grupper i maktposition för att befästa sin position genom att förmedla en bild av 

verkligheten som legitimerar denna maktordning (Gillian 2012:106). 

Detta tordes ge oss goda möjligheter att förklara de mönster som finns för hur de olika 

personkategorierna porträtteras utifrån klass, genus och etnicitet och vilka tecken som 

används för att tydliggöra dessa kategorier. 

 

Viktigt att begrunda när vi använt oss av en semiotisk metod är att mycket utrymme lämnas åt 

subjektiva tolkningar från oss som skribenter. Sålunda ställs höga krav på att vår tolkning är 

passande och väl förankrad i materialet. Vi upplever att vi kommit fram till rimliga och 

passande tolkningar men det finns även utrymme för andra tolkningar vilket får ses som en 

svaghet för metoden även om vi funnit den lämplig för att svara på våra frågeställningar 

rörande seriernas innehåll. 
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7. Resultatredovisning 

 

För att undersöka vårt syfte ”Hur gestaltas fängelseerfarenheten i dagens amerikanska 

samhälle?” har vi analyserat serierna utifrån dessa fyra frågeställningar: 

Hur porträtteras fängelsemiljön? Hur porträtteras fången? Hur porträtteras interaktionen 

mellan fången och fängelsemiljön? Hur gestaltas fångarna och brotten ur ett genus och 

etnicitetsperspektiv? Dessa fyra frågor kommer behandlas som fyra separata kapitel som 

följer här i vår analys. 

 

7.1 Fängelset 

 

I tv-serierna OZ och Orange får vi följa livet för ett antal fångar på två olika amerikanska 

fängelser, ”Litchfield” och ”Oswald State Correctional Facility”. 

 

7.1.1 Litchfield 

 

Fängelset där Orange utspelar sig i första säsongen är en lågriskanstalt där fångar som gjort 

mindre allvarliga förseelser sitter. När en ny intern anländer får denne lämna ifrån sig alla sina 

privata ägodelar, såsom mobil, kläder och smycken. En del i den avpersonifiering som att leva 

på ett fängelse innebär. Byggnaden är låg och Piper som är huvudkaraktären vi valt att följa 

delar till en början cell med tre andra fångar. Cellen är enkel och de sover i våningssängar. 

Fängelset är spartanskt inrett och alla väggar och golv är gjorda av cement och målade i 

neutrala färger. Efter ett tag på anstalten blir fångarna placerade i sovsalar med en annan 

fånge. Dessa rum har halva väggar och inga dörrar, ett totalt öppet landskap där inget privatliv 

existerar. De är trots den slitna och enkla interiören inte en total ångestfylld miljö. Det är ett 

någorlunda öppet landskap som fångarna rör sig i, de halvöppna cellerna skänker kanske 

ingen klaustrofobi, dock är bristen på privatliv antagligen lika frustrerande och skrämmande. 

Om de missköter sig eller vakterna av någon anledning vill sätta dit dem är isoleringen en 

plats där fångarna placeras, ett ständigt överhängande hot som de alla fruktar. 

Fångarna på ”Litchfield” räknas dagligen och måste då befinna sig i sina celler. 

Bristen på privatliv måste vara en oerhörd prövning i början när en fånge kommer in på 

anstalten. Vi får följa Piper när hon för första gången ska duscha i det gemensamma 
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duschrummet och kan känna hennes obehag för den nya situation hon är tvungen att vänja sig 

vid. Inte ens toalettbesök är något som alltid sker i avskildhet då det endast finns en toalett 

med dörr.  

 

Vakterna på anstalten är av olika karaktär och det finns en tydlig god sådan och en ond. Den 

sistnämnda vakten utnyttjar sin maktposition på ett obehaglig sätt och behandlar fångarna 

utan respekt. Om fångarna behöver något som de inte kan få tag på kan de med hjälp av 

sexuella tjänster få det genom honom. Fängelsechefen ger ett relativt oförargligt intryck och 

verkar förstående inför Pipers förtvivlan i början. Som tittare får vi dock ganska direkt bilden 

av att det är de fångar som suttit där länge som har den egentliga makten. Till exempel har de 

fångar som har viktiga roller i köket makt att bestämma om de inte vill ge en specifik fånge 

mat. Detta är något vakterna ser mellan fingrarna på till en början och låter internerna göra 

upp kring själva. 

Stämningen på ”Litchfield” är definitivt hierarkisk fångarna emellan och som tittare förstår 

man att det är nya regler som gäller att anpassa sig till för att bli accepterad och kunna 

överleva där. Men det är inte direkt hot om våld och våldtäkt som sätter stämningen, det är 

mer utfrysning, isolering, risken att bli utan mat eller andra nödvändigheter och liknande som 

kan ske om man som ny inte anpassar sig till omgivningen. 

 

Fängelsets uppbyggnad och livet där är något vi kan knyta an till Erwing Goffmans (1961) 

begrepp om “ The Total Institution”, den totala institutionen. En plats där en grupp människor 

lever i total avskildhet från omvärlden. Vi ser hur denna avskildhet skapar ett parallellt 

livsrum för fångarna på anstalten där livet endast kretsar kring att tillgodogöra sina 

grundläggande mänskliga behov för att överleva där. Omvärlden bleknar och steg för steg är 

fängelselivet deras enda verklighet och de kan göra undantag för sina tidiga värderingar, 

något som gör det svårare för dem att sedan anpassa sig till den verkliga världen utanför och 

tänka långsiktigt. Detta gäller även för fängelset i Oz som vi kommer gå igenom nu här nedan. 

 

 

7.1.2 Oswald State Correctional Facility 

 

”Oswald State Correctional Facility” eller ”OZ” (ett smeknamn som fängelset fått på ”gatan” i 

serien) är själva fängelset som serien OZ utspelar sig i. Det fiktiva fängelset är en så kallad 

högriskanstalt som huserar grova brottslingar, det vill säga fångar som begått grova brott. 
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Anstalten är en något äldre byggnad på flera våningar som utgörs till stor del av tegel och 

inger en ganska hotfull och dyster känsla med galler för fönstren. Serien utspelar sig 

huvudsakligen på en avdelning som kallas ”Emerald City” som skiljer sig markant från det 

övriga fängelset. Istället för celler vars dörrar består av galler som i den allmänna avdelningen 

eller ståldörrarna som i isoleringen så är dörrarna gjorda av ett transparant glasliknande 

material. 

 

Avdelningen är fräschare och ger en mer nyrenoverad känsla än övriga delar av fängelset som 

är mer nergångna. Lokalerna är ljusare och cellerna utgör en cirkel runt en större öppen yta 

med stolar och bord där internerna kan titta på tv, spela sällskap spel och umgås när de inte 

arbetar eller blir inlåsta för kvällen. Även om lokalerna i ”Emerald City” inte kan ses som 

direkt gästvänliga så står det som en trivsam oas i jämförelse med det övriga fängelset. Det 

finns även ett antal mindre rum på avdelning som fungerar som tvättstuga eller studierum. 

Dessa utrymmen nyttjas av fångarna för att kunna föra samtal mer privat eller för att ta droger 

i och påvisar ett motstånd mot den övervakning som vakterna står för. 

Inlåsning i de små tvåmanna cellerna sker tidigt på kvällen och lamporna släcks från en 

kontrollcentral där vakterna befinner sig på en plattform över den öppna ytan och ger en 

känsla av att vara ett övervakande torn. Karaktären Tobias Becheer reagerar på detta under sin 

första kväll i fängelset i seriens första avsnitt. Han undrar hur han ska kunna somna och en 

hotfull stämning uppstår när hans cellkamrat Simon Adebisi retsamt berättar att han inte 

behöver oroa sig, han ska inte röra honom, ikväll. 

Här infinner sig en klaustrofobisk känsla i oss som tittare och vi påminns om att fängelset är 

en plats vi inte vill behöva besöka mer än genom tv-skärmen och en känsla av lättnad infinner 

sig på morgonen när cellerna öppnas med ett pysande ljud. Inlåsning blir även en form av 

bestraffning då hela avdelningen blir inlåst även dagtid då oroligheter uppstår på avdelningen, 

sålunda fungerar byggnadens resurser som ett sätt att upprätthålla ordningen och som ett 

tydligt maktmedel mot fångarna. 

I Michael Foucaults verk “Discipline and Punish” (1991) stöter vi på begreppet 

“panopticism”. Filosofen och juristen Jermey Benthem föreslogs att fängelsen skulle utformas 

på ett sätt så att avdelningarna byggdes runt ett övervakande torn i mitten som skulle bevaka 

fångarna och känslan av övervakning skulle bidra till att styra fångarnas beteende. Foucault 

menar att hela vårt samhälle är uppbyggd enligt panopticismen där exempelvis övervakning är 

ett sätt att påverka medborgarnas beteendemönster. Vi kan anta att seriens skapare har funnit 

inspiration härifrån när man utformat Emerald City med sitt övervakande torn i mitten. 
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Fängelset har även som tidigare nämnts en isoleringsavdelning. Denna används för att 

bestraffa enskilda fångar. Denna avdelning befinner sig utanför ”Emerald City” och fungerar 

ypperligt som verktyg för att måla upp fängelsemiljön som en skrämmande plats för tittare. 

Cellerna på isoleringen är små, väggar, golv och tak består av omålad betong och dörrarna av 

stål med en liten lucka i. Belysningen är spartansk både i isoleringscellerna och i korridoren 

på avdelningen och mörkret bidrar effektivt till en hotfull stämning. När internerna låses in i 

isoleringscellerna är de tomma så när som på en hink som fyller funktionen som latrin, ingen 

madrass, filt eller dylikt finns (förutom i de isoleringsceller som har en brits där man kan 

spänna fast fångar som agerar våldsamt) och internerna är komplett nakna under 

isoleringsvistelsen. De scener som utspelar sig i isoleringen förmedlar en bild av ett helvete på 

jorden, något som vi som tittare känner skräck för men ändå på ett paradoxalt sätt trollbinder 

oss i all sin misär. Det finns något kittlande i att få befinna sig i denna extremt ogästvänliga 

miljö som inte är tillgänglig för oss som tittare i det verkliga livet samtidigt som vi som tittare 

är fria att lämna den. En inblick i en mörk värld som vi förhoppningsvis aldrig kommer 

behöva besöka i verkligheten. 

 

Privatliv är en tydlig bristvara i OZ. Det finns alltid insyn i cellerna och vakter samt andra 

interner är ständigt närvarande. När internerna ligger och sover eller håller på med diverse 

bestyr under sin lediga tid kan de när som helst avbrytas av en så kallad ”shake down”. En 

“shake down” innebär att vakterna genomsöker internerna, deras celler och ägodelar i jakt på 

droger, vapen och andra föremål som inte är tillåtna i fängelset. De interner som har förbjudna 

föremål i sin ägo förs bryskt ner till isoleringen. När detta sker märker vi tydligt hur 

internerna blir frustrerade och en viss frustration byggs upp även i oss som tittare fast vi 

förstår varför genomsökningarna sker. Det blir en tydlig kränkning av det privata och bidrar 

till att vi som tittare får uppleva den stress som vi får anta att internerna lever med dagligen. 

Även toalettbesök och tvagning sker öppet inför allmän beskådan. Toaletterna hittar vi inuti 

de små cellerna och är gjorda i metall och saknar toalettring och lock. Toalettbesök sker 

sålunda fullt synligt inför övriga interner och vakter samt blir extra utelämnande om de 

behöver besökas under nattetid då två personer befinner sig i en sådan direkt närhet till 

varandra. Duschning sker i duschrum likt de i badhus och inbjuder inte till den avslappnande 

stund en varm dusch kan vara i det fria. Just bristen av privatliv är något som ger OZ en 

känsla av att vara en ytterst ogästvänlig plats. Det väcker tydliga känslor av stress och 

frustration hos oss som tittare och bygger effektivt upp en känsla av fängelset som en väldigt 

otrevlig plats. Vi upplever att man genom detta får en viss sympati och förståelse för de 
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intagna karaktärerna i serien. Att dessa känslor väcks i oss som tittare menar vi blir en slags 

trollbindande kraft som gör att man gärna vill fortsätta att följa serien. 

I OZ finns en tydlig konfliktlinje om vi ser till synen på vilken funktion fängelset skall fylla 

bland personalen. Fängelsets direktör vid namn Leo Glynn och Tim Macmanus som är 

ansvarig för “Emerald City” har tydligt olika uppfattningar. Tim är mer inne på rehabilitering 

och utbildning och ger en mer progressiv framtoning medan Leo förespråkar en hårdare och 

mer repressiv linje mot fångarna. Vakterna ser överlag ner på fångarna och vakt känns 

verkligen som en passande term för yrkesrollen snarare än den svenska termen 

“kriminalvårdare”. Hårda ord och våld är vanligt förkommande från vakternas håll och riktas 

då mot fångarna. Dock är vakterna ofta inblandade i intriger med fångarna och kan även 

samarbeta med dessa när det kommer till exempelvis smuggling av diverse varor eller göra 

fångarna tjänster. Att skaparna av serien vill visa att något inte står rätt till med 

fängelsesystemet kan vi ana med familjen Alvarez där farfar, far och son alla sitter på OZ, 

något som vittnar om att fängelsestraff snarare går i arv än avskräcker nya generationer. 

 

7.1.3 Fängelset: Sammanfattning 

 

Jämförelsevis så inger OZ en mer hotfull och skrämmande ton än fängelset i Orange. Det kan 

ju delvis bero på att Litchfield är ett fängelse för fångar som begått mindre allvarliga brott 

medan OZ är ett fängelse för högriskfångar vilket återspeglas i den hårdnackade stämningen 

där. I OZ handlar det om liv och död på ett mer direkt plan än i Orange. I OZ är det en otroligt 

stark hierarki och uppdelning mellan olika etniska gäng som råder utan direkt kontroll av 

vakter. Ett flertal fångar blir mördade av andra fångar i den första säsongen, med hjälp av 

vakterna. Detta tillstånd av total otrygghet är något som de nya fångarna måste anpassa sig till 

för att överleva. Gängen är tydliga och bygger på etnicitet, vi har de svarta, latinos, italienska 

maffian, muslimerna och nazisterna till exempel. Som vit är det nazisterna du får ansluta dig 

till oavsett om du delar deras värderingar från början eller inte, något Beecher snabbt blir 

varse högst motvilligt. I första säsongen av OZ pågår ett raskrig där dessa gäng ständigt 

hamnar i kollisionskurs och hämnas på varandra. Även våldtäkt är en realitet i dessa fångars 

vardag. OZ är en oerhört mörk plats med ytterst lite hopp medan Orange är en mer mänsklig 

plats att befinna sig på om man jämför. Det finns en rå ton och en känsla av hopplöshet även 

där men det sker inga mord eller våldtäkter som vi tittare får se. 
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Att porträttera ett kvinnofängelse som ett mer humant och “trevligt” ställe där de kvinnor som 

sitter är relativt harmlösa och jargongen är mer komisk medan man porträtterar ett 

mansfängelse som farligt, hårt och oberäkneligt kan upplevas som en aning stereotypt. 

Det spär på bilden av att kvinnor oftast hamnar i fängelse som ett undantag för mindre 

allvarliga brott som lättare ursäktas medan män är mer våldsbenägna och har ondska i sin 

natur och sålunda är mer förtjänta av sin plats i det regelrätta helvete vi får bekanta oss med i 

OZ. 

 

7.2 Fången 

    

7.2.1 Piper Chapman 

 

Genom att analysera en scen från de första avsnittet av Orange genom en semiotisk analys så 

kan vi försöka avkoda vad som vill förmedlas till oss som tittare. Vi kan först välja att se 

scenen denotativt, det vill säga återspegla exakt vad scenen visar. Sedan genom konnotation 

kan vi analysera vad det vi ser kan tänkas betyda och vilka associationer som finns inbäddade 

i scenen. Genom att granska personernas attribut kan vi få en bild av vilka de är och få en 

förståelse kring hur avsändaren vill att vi ska uppfatta dem. I en scen i första avsnittet av 

Orange får vi se hur en vit, smal kvinna med axellångt blont hår står i en dusch i en tunn 

vattenstråle och grimaserar illa, vattnet verkar kallt och duschgolvet är smutsigt. Runt 

omkring henne hör vi en massa oljud, duschrummet är smutsgult och mycket enkelt. Helt 

plötsligt står en svart kraftigt byggd kvinna med mörkt afrohår och vad som ser ut som ett 

nattlinne utanför hennes duschbås och meddelar att det är hennes tur att duscha. Den vita 

kvinnan i duschen säger förvånat att hon strax är klar men kvinnan utanför börjar titta in 

genom ett hål i duschskynket. Den blonda kvinnan slutar duscha och sveper en liten handduk 

runt sig och öppnar duschskynket. Den svarta kvinnan studerar kvinnan som kommer ur 

duschen med ett överdrivet ansiktsuttryck och skrattar rått medan den vita kvinnan står stilla 

framför henne aningen generad i sin minimala handduk. Sen vänder den svarta kvinnan tvärt 

och blir irriterad och ber den vita kvinnan att ”försvinna ur hennes åsyn”. Den svarta kvinnan 

går in i duschen och börjar sjunga på en gammal soullåt medan hon duschar. 

 

När vi analyserar den här scenen genom konnotativt kan jag tolka det som att den vita 

kvinnan, Piper, är ny och ovan med omgivningen hon befinner sig i. Hon känner ett obehag 

där hon står och försöker duscha och göra sig ren i det smutsiga badrummet. En svart kvinna 



 

19 

 

som verkar van och trygg i omgivningen kommer självsäkert in och kräver sin plats. Hon 

verkar medveten om att den vita kvinnan är ny och lätt att bestämma över på grund av sin 

oerfarenhet av platsen.  

 

När vi får lära känna karaktärerna i serien kan vi se att de har olika attribut som ger oss olika 

associationer till vilka de är och vad de har för bakgrund. Piper som är huvudrollsinnehavaren 

i Orange är en vit, lång, smal, blond kvinna i 30-års åldern. Under det första och andra 

avsnittet får vi tittare reda på delar av hennes bakgrundshistoria och varför hon hamnade på 

Litchfield. Detta visas genom att historien hoppar mellan nutid och dåtid. Vi tittare får se att 

Piper tidigare bodde med sin fästman i ett radhus med en liten trädgård i en medelstor 

amerikansk stad, vi får det förstått att hon kommer från en konservativ familj med mycket 

pengar. Dessa attribut får oss att förstå att hon är medelklass och har ett välfungerande liv. 

Hennes fästman framställs som mycket snäll och förstående och de verkar väldigt kära, hon 

har alltså en normativ heterosexuell relation. Alltifrån Pipers utseende till hennes bakgrund 

signalerar vissa tydliga attribut som ska säga oss vem hon är. I tillbakablickarna får vi veta att 

Piper i sin ungdom var tillsammans med en kvinna som var inblandad i en droghärva och att 

Piper på så sätt blev indragen i något hon inte visste så mycket om. Vi får se hur hennes 

dåvarande flickvän uppmuntrade henne till att smuggla en väska med knarkpengar till 

Bryssel, Piper tvekar men gör det. Nu tio år senare ska hon sitta i fängelse i 13 månader för 

brottet hon begick i sina ungdomsår. 

 

Hennes numer välordnade liv omkullkastas och som tittare får vi känslan av att hon inte borde 

sitta i fängelse. Piper skildras som en vanlig kvinna, hon har levt ett normalt liv sen hon 

lämnade sin ungdomskärlek tio år tidigare och hon kan inte någon av de koder som gäller i ett 

fängelse. Hon har till en början en väldigt naiv utstrålning som kommer att förändras stegvis 

under seriens gång. Som tittare känner vi med Piper och kan identifiera oss med henne och se 

fängelseupplevelsen genom hennes ögon. Hon begick ett misstag som ung, duperad av sin 

flickvän och vi som tittare upplever att hon inte borde behöva befinna sig i fängelse, att hon 

inte utgör en fara för samhället. 

 

Pipers karaktär är till en början fylld av rättvisepatos och när hon väl börjar anpassa sig till 

fängelsets regler gör hon det genom list och inte aggressivitet och hot. Hon framstår som en 

civiliserad person som agerar på bästa sätt i det dårhus hon helt plötsligt befinner sig i. Men 

inte ens en “vanlig” person som Piper kan hålla sig inom omvärldens sociala beteendenormer 
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efter ett tag bakom fängelsets murar. Sidor som hon aldrig tidigare sett hos sig själv börjar 

träda fram och även ett våldskapital hon inte visste att hon besatt får vi se prov på i slutet av 

säsongen. Det är då vi förstår att Piper är förändrad och hennes tidigare så raka väg genom sitt 

fängelsestraff har börjar vackla. 

 

7.2.2 Tobias Beecher 

 

Den första scenen i det första avsnittet av OZ spelas upp framför oss. Kameran filmar en vit 

man, oklanderligt klädd i kostym och med glasögon. Han ser rädd och malplacerad ut i den 

miljö han nu befinner sig i. Stämningen är tryckt, mannen är en av de nyanlända fångar som 

ska inställa sig i fängelset. Plötsligt utbryter kaos, en man i bandana och flanellskjorta med 

latinamerikanskt utseende knivhuggs och mannen i kostym kastar sig i panik bort från kaoset 

mot en gallergrind för att undkomma det våld som sker i vad som de närmsta åren kommer 

vara hans hem. Om vi ser på scenen med konnotativa glasögon ser vi att attributen i form av 

kostym och glasögon att vi har att göra med en man från medelklassen, en man som inte hör 

hemma i fängelse enligt normen för en intern. 

 

Redan i OZ första scen får vi stifta bekantskap med fången vid namn Tobias Beecher. Tobias 

Beecher skiljer sig markant från de andra intagna. Han är inte medlem i någon av de många 

kriminella grupperingarna som finns innanför OZ murar. Han har inte levt som kriminell 

överhuvudtaget innan han begick det brott som gjorde att han dömdes till åt flerårigt 

fängelsestraff. Tobias Beecher är en vit övremedelklass man som lever ett liv med fru och 

barn och arbetar som advokat. Hans brott beskrivs som ett misstag, visserligen ett misstag han 

bär ansvar för men utan ont uppsåt. Den på ytan så välanpassade mannen har ett 

alkoholproblem och kör berusad ihjäl en liten flicka. Ett brott som inte passar in mallen för 

hur de andra fångarna i OZ brott visas upp. När de kommer till de andra fångarna begås 

brotten med tydligare uppsåt, Beechers brott däremot väcker visserligen avsky men samtidigt 

en nyans av sympati. 

 

Fängelsevistelsen tar sin början för Beecher som nu får uppleva ett helveteskval så långt ifrån 

de välordnade medelklasslivet man kan komma. Efter att Beecher lite halvsubtilt blivit hotad 

första natten av sin afroamerikanska cellkamrat får Vern Schillinger, ledare för det ariska 

brödraskapet, upp ögonen för Beecher. Beecher får tipset att ansöka om byte till Verns cell för 

att slippa sin tidigare cellkamrat. I och med det tar Beechers resa en än mörkare sväng. 
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Schillinger utnyttjar snabbt den svagare Beecher och blir dennes nya plågoande. Beecher får 

utstå våldtäkt, tvingas bära smink, får genomföra mängder av förnedrande aktiviteter och inte 

minst får en svastika inbränd i sin skinka av sin nya nemesis (Becheer delar inte Schillingers 

nazistiska åsikter). I samband med detta utvecklar även ett kraftigt drogmissbruk i samband 

med dessa vedervärdiga prövningar. 

 

Efter en tid av obeskrivlig misär börjar Beecher succesivt anpassa sig till den miljö han nu är 

bunden till. Under påverkan av droger börjar Beecher ta upp kampen mot sin antagonist. 

Påverkad av drogen PCP och rasande får vi se hur Beecher tar upp en stol, går fram till den 

cell där Schillinger befinner sig och kastar stolen genom cellens glas. Schillingers öga skadas 

allvarligt av glassplitter och Beecher hamnar i isoleringscell. Efter att ha kommit ut ur 

isoleringen konfronterar Beecher återigen Schillinger och skådeplatsen denna gång är 

fängelsets gym. Beecher tar upp en viktskiva som han slår Schillinger medvetslös med. Efter 

de övergrepp Beecher utsatts för nöjer sig inte Beecher med den initiala misshandeln, när den 

medvetslösa Schillinger ligger på marken hukar sig Beecher över dennes ansikte och uträttar 

sina behov på den medvetslöse. 

 

Under OZ första säsong får vi se en tydlig utveckling hos karaktären Beecher. Han förlorar 

först sitt liv med ett gott arbete som advokat och sin familj. Han hamnar i en ny hotfull miljö 

som skrämmer honom och skiljer sig markant från det trygga medelklasslivet han tidigare 

levt. Väl i fängelset visar det sig tydligt att Beecher till en början inte passar in i denna miljö 

något som Schillinger snabbt utnyttjar då han utsätter Beecher för ohyggliga prövningar. 

Beecher påvisar inte att han besitter några som helst egenskaper för att klara sig i denna miljö. 

Han är inte ”street smart” och visa inga tecken på att ha någon större erfarenhet av våld eller 

förfoga över något våldskapital, något som hans panik i OZ första scen skvallrar om. 

 

Drogmissbruket blir ett tecken på att Beecher nu nått den totala botten, den respektable 

advokaten som visserligen haft problem med alkohol har nu börjat missbruka den 

stigmatiserade drogen Heroin. Väl på botten har Beecher inte längre något att förlora. Han 

reser sig och bjuder sin nemesis motstånd med våld, något som till en början inte ter sig 

naturligt för karaktären Beecher. Beecher har tillslut anpassat sig till den miljö som är sitt nya 

hem, den vita medelklassmannen har funnit sin plats bland de hårdföra fångarna i ”Emerald 

City”. 
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7.2.3 Fången: Sammanfattning 

 

Likheterna mellan dessa två karaktärer är till en början slående, de har flera liknande attribut. 

De är båda två vita medelklass medborgare utan tidigare brottsligt förflutet som hamnar i 

fängelse och därmed längst ner i fängelsets hierarki. I fängelse råder inte det vanliga 

samhälleliga normer där vita personer oftast är i maktposition utan nu måste de lära sig att 

anpassa sig och överleva i denna nya situation. Ingen av dem är aggressiva eller osympatiska 

till en början utan använder snarare sin intellektuella förmåga för att klara av livet bakom 

galler. Med tiden blir dock de båda påverkade av den miljö de befinner sig i och blir mer lika 

de andra internerna. Gemensamt för de båda är att de till en början finner det svårt att passa in 

i fängelsemiljön, deras tidigare liv i medelklassen har inte förberett dem på det liv som väntar 

som intagna. Dock går det tämligen fort för de båda att anpassa sig till den miljö de hamnat i 

samt utveckla ett våldskapital som till en början lyst med sin frånvaro. Dock genomgår 

Beecher en mer våldsam och än större förändring. I och med den hårdare stämning som råder 

på hans anstalt krävs det mer av honom för att komma upp i de andra fångarnas kaliber och 

våldskapital. 

 

Att dessa två karaktärer ges stort utrymme i berättelsen menar vi fyller en tydlig funktion för 

oss som tittare (Pipers framträdande roll kan även självklart förklarats med att serien är 

baserad Piper Kermans bok om sin tid i fängelset). Många av oss som tittar på serierna saknar 

direkt erfarenhet av fängelse och har inte levt ett kriminellt liv. Vi kanske inte nödvändigtvis 

arbetat som advokater eller växt upp i den intellektuella medelklassen men troligtvis har vi 

någon form av legalt arbete eller studerar, sålunda kan vi troligtvis lättare relatera till dessa 

karaktärer. Dessa personer fungerar som en slags guide för oss som tittare när vi ser på serien. 

Hur skulle det kunna se ut om vi hamnade i OZ eller Orange som vanliga medborgare som 

inte har en kriminell livsstil? Denna fantasi guidar Piper och Beecher oss igenom och kan vara 

en förklaring till att dessa två karaktärer som inte passar in i normen för hur en fånges 

bakgrund oftast ser ut ändå ges så stort utrymme i två serier där skaparna porträtterar 

fängelser. 
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7.3.1 Hur porträtteras interaktionen mellan fången och fängelsemiljön? 

 

I denna del kommer vi förklara hur seriens berättande ser ut och hur två nya fångar i 

fängelserna i form av tidigare nämnda Beecher och Piper interagerar med fängelsemiljön. 

Beecher och Pipers tid inom vardera fängelse följer ett tydligt narrativt mönster. För att driva 

berättelsen framåt kan vi se att skaparna av OZ och Orange använder sig av ett antal 

funktioner som utgår från en ursprunglig situation. Denna situation och de funktioner vi har 

sett som mest centrala ser ut som följande: 

 

Ursprunglig situation: USA har ett repressivt system i form av “The Carceral State” där 

fängelser snarare än exempelvis välfärd används som metod för att komma till bukt med 

sociala problem. Detta har lett till att USA är det land i världen där flest människor sitter 

frihetsberövade. 

 

Funktioner: 

 

Brottet: Beecher och Piper, två vita personer som tillhör medelklassen begår varsitt brott som 

kan ses som enskilda oavsiktliga händelser. Beechers dödar en flicka när han kör rattfull och 

Piper smugglar en större summa pengar kopplade till narkotikahandel i sin ungdom med sin 

kärlek till sin dåvarande partner som motivation. Ingen av dem har en kriminell livsstil och 

brott är ett undantag snarare än regel i deras liv. 

 

Utmaningen: De hamnar i fängelse, en miljö där de till en början finner det svårt att anpassa 

sig i, de andra fångarna och miljön ter sig vara ett rent helvete. De är rädda för de andra 

internerna och utnyttjas och trakasseras på olika sätt av dessa karaktärer som framstår som 

mer vana och anpassade för denna typ av miljö än våra två vita medelklasskaraktärer. Även 

själva fängelset blir svårt att hantera med inlåsningar, arbete som inte motsvarar de 

arbetsuppgifter de haft i det fria (Beecher klagar över att behöva jobba i fängelsets skrädderi 

och saknar sitt arbete som advokat) och den inte allt för lockande maten. I Beechers fall tar ett 

narkotikaberoende form här under den press han upplever. 

 

Anpassningen: Efter en tid var på anstalt anpassar sig både Piper och Beecher till den nya 

miljön, fängelset, som de tvingats in i. De två vita medelklasspersonerna har funnit sin plats 

bland de andra fångarna och har därmed framgångsrikt fått en starkare position i fängelset. De 
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kan försvara sig själva mot antagonister och innehar inte längre rollerna som anstalternas 

hackkycklingar. Båda börjar själva bruka våld mot andra interner, något som inte varit en del 

av deras liv tidigare. Även själva fängelsemiljön ter sig inte vara lika skrämmande för de båda 

karaktärerna. Det fysiska rummet fängelset ter sig inte längre bara vara en skrämmande 

omgivning som förknippas med ett straff de måste överleva utan blir mer av ett hem. 

 

7.3.2 Sammanfattning interaktion fånge och fängelsemiljö: 

 

Berättandet i de två serierna vi har valt att undersöka menar vi mycket väl kan förstås med 

Propps tankar rörande funktioner då de blir tydligt framträdande under berättelsens gång. Vi 

tycker oss även kunna utläsa ett antal tydliga budskap i serierna efter att ha analyserat dessa 

funktioner. Dels att människor kan förändras utifrån den omgivning som de hamnar i. Både 

Piper och Beecher blir mer hårdnackade under sin tid i fängelse. Dessutom tycker vi oss 

kunna urskilja att seriernas skapare menar att fängelser kanske snarare formar individer på ett 

sådant sätt att de blir mer missanpassade jämte de normer och värderingar som är synonymt 

med ett laglydigt liv. Fängelset blir inte en del av att forma laglydiga och återanpassade 

medborgare utan snarare formar fängelset just fångar som lätt tar till sig kriminella 

värderingar under sin tid på anstalt. Något som blir tydlig under de funktioner vi kallar 

utmaningen och anpassningen då våld och narkotika blir en del av Piper och Beechers liv. 
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7.4.1 Hur gestaltas kön och etnicitet i OZ och Orange? 

 

Då etnicitet är tydligt avgörande för vilka grupperingar internerna tillhör och det ena fängelset 

är manligt och det andra kvinnligt har vi valt att titta på hur kön och etnicitet porträtteras. 

Samtidigt visar den statistik vi tidigare tagit upp gällande att olika minoritetsgrupper i USA är 

överrepresenterade bland landets intagna och sålunda blir detta perspektiv viktigt att ta upp i 

denna studie.  

För att så enkelt som möjligt låta dig som läsare få en bild av dessa grupper tänker vi helt 

enkelt kortfattat gå igenom dem här. 

 

7.4.2 Etnicitet OZ: 

 

I OZ finns en tydlig och klar uppdelning mellan de etniska grupper som sitter fängslade där. 

Vi har den italienska maffiagruppering som styrs av karaktären Nino Schibetta. 

En muslimska grupp som styrs av Kareem Saïd vars samtliga medlemmar är afroamerikaner. 

Vi har även en till afroamerikansk gruppering med mindre tydlig struktur som hamnar i 

konflikt med muslimska brödraskapet då deras droghandel störs av muslimska brödraskapets 

renlevnadsideal. Sist ut har vi det ariska brödraskapet, en nazistisk organisation som leds av 

karaktären Vern Schillinger. 

För att ge exempel på hur personer ur dessa grupperingars etnicitet porträtteras har vi valt ett 

antal scener som kommer presenteras under varsin rubrik med aktuellt gängs namn. 

 

De vita 

 

I OZ porträtteras vita inte som en homogen grupp utan består av olika fraktioner med olika 

karaktärsdrag, dock blir den mest framstående grupperingen bland de vita det “Ariska 

Brödraskapet” (Även afroamerikanerna som vi går igenom snart porträtteras olika efter 

grupptillhörighet). Det ariska brödraskapets medlemmar inger överlag en hård och relativt 

strikt aura. Gruppen är tydligt hierarkisk och machoegenskaper premieras i form av 

exempelvis våldskapital och icke feminint kodade beteende ses ned på som exempelvis 

mjukhet. Gruppens medlemmar framställs inte som särskilt intellektuell och när gruppen 

försöker förlöjliga muslimernas bönestund framstår de själva mer som de förlöjligade snarare 

än måltavlan för häcklingarna. Gruppens antites kan vi finna till en början i karaktären 



 

26 

 

Beechers resa i OZ, som vi avsatt ett kapitel för, som tillskillnad från det mer arbetarklass 

betingade “Ariska Brödraskapet” visar en annan bild av vithet med sin medelklassbakgrund. 

 

Vi finner även den irländska karaktären Ryan O’reily. Ryan porträtteras som listig och 

manipulativ, han undviker konflikter öga mot öga och använder istället sig av medlemmar i de 

andra grupperna med större våldskapital och spelar ut dessa mot varandra för att nå framgång 

i sina agendor. Han porträtteras som arbetarklass men visar på mer intelligensorienterade 

egenskaper är bland medlemmarna i “Ariska Brödraskapet”. 

 

Muslimer och gangsters - två olika porträtt av afroamerikaner 

 

Kareem Saïd har precis anlänt till OZ. Fängelseledning har ett möte med honom där det pratar 

om att de vill ha ett gott samarbete med Kareem, utanför mötesrummet står en samling av 

muslimska afroamerikaner och mässar vad vi tolkar som muslimska verser i solidaritet med 

Kareem. Att samtliga bär kufi är den symbol som i våra ögon tydliggör gruppens religiösa 

samhörighet. Kareem för sig nästan majestätiskt och talar välformulerat och artikulerat, en 

aura av lugn kombinerat med makt omger Kareem. 

Simon Adebisi, en av frontfigurerna bland de afroamerikanska fångarna som tillhör 

gangstergrupperingen porträtteras på ett helt annat sätt. Klädd i en mössa som genom ett 

under håller sig kvar långt bak på huvudet för sig Adebisi med ett långt mer yvigt 

rörelsemönster som ger en kombination av hotfulla och komiska uttryck. Vi menar att det 

också är den önskade läsningen av karaktären från tittarna. Med önskad läsning menas den 

tolkning som söks av skaparen för att förmedla exempelvis en viss ideologi (Gillian, 

2012:133). 

 

Dessa båda grupper hamnar i kollisionskurs då gangsterfalangen inte uppskattar att 

muslimernas renlevnads principer stör deras droghandel. Vi tolkar hela den situationen som 

att seriens skapare vill påskina en konflikt bland afroamerikaner där en falang strävar mot att 

förändra samhällets maktstrukturer (den muslimska rörelsens ledare är dömd för politisk 

aktivism) där gruppen befinner sig i en lägre maktposition jämte vita medan gangstrarna 

försöker leva och verka med de tillbuds stående medel som funnits i den värld de växt upp i. 

Som vi tidigare nämnt porträtteras gruppen afroamerikaner i likhet med de vita inte som en 

homogen grupp även om de porträtteringar som görs lätt kan ses som stereotypa. 
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Dino Ortolani och den Italienska maffian 

 

Dino går igenom allmänutrymmet, en annan intern ger honom en flirtig blick. Scenen klipps 

och i nästa sekvens ser vi Dino gå in i ett duschrum. Inne i rummet står mannen som tidigare 

gett Dino en flirtig blick i sekvensen innan. Dino flyger på mannen och misshandlar honom 

skoningslöst tills ett par vakter rusar in i rummet och avbryter misshandeln. Dino är under 

misshandeln naken och på hans bröst kan vi urskilja ett kors tatuerat tydligt. Detta är vad som 

visar sig för oss denotativt. 

 

I scenen finns en hel del intressant att iaktta om vi tittar på den konnotativt. Korset är en 

välkänd symbol inom kristendomen och ett tecken som blir tämligen lätt för många av oss 

tittare att se. Korset kombinerat med Dinos italienska bakgrund (han ingår i den italienska 

maffiagrupperingen) signalerar i våra ögon att Dino troligtvis tillhör den katolska kyrkan. 

Dinos homofobi skulle mycket väl kunna vara kopplat till tro. 

Hela misshandeln och användandet av den religiösa symbolen skulle i våra ögon kunna tolkas 

som ett sätt för seriens skapare att tydliggöra Dinos etniska bakgrund. Den katolska tron är för 

oss något som lätt förknippas med Italien och dess befolkning. Sålunda menar vi i vår 

kodning av dessa tecken att tron och den homofoba misshandeln blir en del av att måla upp en 

stereotyp bild av de italienska internerna och då framförallt Dino. Värt att nämna är att många 

av de italienska internerna ofta bär träningströjor, ett plagg som ofta används av italienska 

personer inom populärkulturen. Just den italienska population i OZ första avsnitt är den som 

porträtteras mest homogent och visar inte på samma skillnad bland individer som bland de 

afroamerikanska eller vita internerna. 

 

7.4.3 Etnicitet Litchfield: 

 

Även på Litchfield råder etniska grupperingar och hierarkier inom dessa. Dock är 

grupperingarna inte lika tydliga som i OZ där rivaliteten gängen emellan i stort driver 

handlingen i första säsongen. I Orange porträtteras många av karaktärerna mer 

individualistiskt än i serien OZ dock fortfarande med tydliga egenskaper som är etniskt 

normativa. Här har vi valt att presentera de olika grupperna och vissa specifika karaktärer så 

som vi uppfattat dem. 
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Afroamerikanerna - Taystee & Crazy Eyes 

 

Taystee är en av de första afroamerikanska karaktärerna vi möter när Piper har anlänt till 

anstalten. Det är Taystee som kör ut Piper ur duschen första dagen på Litchfield. Hon ger ett 

relativt osympatiskt intryck, hon är bestämd och inte direkt trevlig. Hennes språkbruk och 

kroppsspråk är yvigt och stort och hon knäpper exempelvis med fingrarna när hon pratar och 

rullar med huvudet. Piper och Taystee är verkligen varandras motsatser när det kommer till 

utseende och sätt att vara. Piper är smal, lång, lugn, välformulerad medans Taystee är kraftig 

med yvigt hår, högljudd och utåtagerande. De är båda delvis byggda på stereotyper kring 

deras respektive etnicitet. 

 

I en annan scen så står Piper i matsalskön med fyra andra svarta kvinnor. Kvinnorna pratar på 

ett liknande sätt och Piper håller sig i bakgrunden av diskussionen men skrattar vid ett tillfälle 

till. Då tittar de andra kvinnorna på henne och signalerar starkt med sina blickar att skämtet 

inte var avsett för henne, hon tillhör inte gruppen. Vi kan även se att det finns en uppdelning i 

matsalen utefter etnicitet. De svarta sitter med de svarta och så vidare. De svarta kallar även 

Piper saker som “White girl” och “Taylor Swift”. 

 

Crazy Eyes är en kvinna som rätt och slätt framställs som psykiskt sjuk, hon blir direkt 

förtjust i Piper när hon kommer in och vill ha ett förhållande med henne. Trots Pipers 

motstånd så ger hon inte upp i första taget. Crazy Eyes är inte direkt med i någon grupp då 

hon är väldigt annorlunda och antagligen lider av någon typ av psykiska besvär. När Piper till 

slut gjort klart för Crazy Eyes att hon inte är intresserad av att inleda en relation med henne 

urinerar hon på Pipers cellgolv för att visa sitt missnöje. 

 

De vita- en salig blandning 

 

Bland de vita kvinnorna på Litchfield finns det en diversitet av karaktärer som är helt olika 

varandra personlighetsmässigt. Piper är en av de mer sofistikerade. Red, är en ryska som är 

kökschef på avdelningen. Hon är portätterad som mycket hård och tuff och pratar med rysk 

brytning. Hon har en hög maktställning på Litchfield och är viktig att hålla sig väl med. Pipers 

exflickvän sitter också inne för samma brott, hon är relativt lugn och tillbakadragen. När Piper 

ska flyttas från våningssängscellen till sin sovsal får hon höra att hon kommer placeras 

tillsammans med andra av samma etnicitet. De spansktalande hamnar i ”Spanish Harlem” och 
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hon kommer hamna i ”förorten” med de andra vita. De vita kvinnorna kategoriseras inte på 

samma sätt som övriga grupper utan porträtteras mer komplext och är svårare att generalisera. 

 

Sydamerikanskor- Fisty latinas 

 

Kvinnorna med sydamerikanskt påbrå framställs som kvinnliga, utseendefixerade och 

temperamentsfulla. De är välsminkade och har långa välvårdade hår. De verkar vilja 

upprätthålla en snygg yta trots omgivningen de befinner sig i och dräkterna samtliga interner 

måste bära. En ung latinamerikansk tjej är intagen på samma avdelning som sin egen mamma. 

De har en kylig relation men mamman vill i alla fall att hennes dotter ska tråda hennes 

ögonbryn. Hon inleder även en kärleksrelation med en av vakterna och drömmer om äkta 

kärlek. Något som kan anses vara typiskt kvinnligt. 

 

7.4.4 Etnicitet: Sammanfattning 

 

Piper är vit, Taystee är svart, Piper är smal, Taystee är tjock, Piper är osäker, Taystee är kaxig, 

Piper framställs som lugn medan Taystee framställs som vild och högljudd. Denna typ av 

porträttering är något som Richard Dyer beskriver i sin bok ”White” (1997) är vanligt 

förekommande när det kommer till att beskriva olika etniciteter. Det ”vita” är det normativa 

och andra etniciteter är annorlunda och de vitas motsats. Ur ett intersektionellt perspektiv vill 

man synliggöra diskriminering av minoriteter, ett perspektiv som tar både genus, kön, klass 

och etnicitet i beaktning. I dessa scener ur Orange handlar det om två kvinnor, en vit och en 

svart och vi får det presenterat för oss att den vita kvinnan kommer från medelklassen och är 

obekväm i situationen i fängelset, den svarta kvinnan beter sig på ett mer oslipat sätt och beter 

sig som att fängelset vore hennes hem. 

 

Det är ur Pipers perspektiv vi får träffa karaktärerna och fängelset, det är ur hennes ögon vi 

upplever de andra, det gör det lätt att därför sympatisera med henne som 

tittare. Att Piper är den ”normala” kvinnan som har hamnat tokigt i livet medan Taystee är 

den galna kvinnan som har ett sätt som gör att hon bättre passar in i fängelset är en tolkning 

man kan göra. 

 

I OZ är gängstrukturerna utifrån etnicitet något tydligare än i Orange. Samtidigt kan det 

finnas flera olika grupperingar kopplade till de olika etniska grupperna. Afroamerikaner 
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porträtteras olika beroende på vilken gruppering de tillhör vilket även gäller de vita 

internerna. Den italienska maffiagrupperingen menar vi dock inte ger en särskilt 

mångfasetterad bild av fångarna med italienskt påbrå utan följer en tydlig stereotyp mall för 

att förmedla en bild av denna grupp kopplat till tro, val av klädsel och den mat som förtärs. 

Stereotyper är även vanligt förekommande inom de andra etniska grupperna men samtidigt 

visas en annan mångfald upp inom dessa grupper.  Även vithet blir i OZ en kategori i 

samband med det ariska brödraskapet även om många andra vita inte ges egenskaper direkt 

kopplade till sin etnicitet på samma sätt. 

 

 

7.4.5 Porträtteringen av genus 

 

Om vi tittar på hur de brott som internerna i Orange begått porträtteras och jämför det med 

hur brotten som internerna i serien OZ sitter fängslade för så kan vi se vissa skillnader. 

Båda serierna har ett upplägg där man får se vad de olika interna har gjort för att hamna på 

anstalt. Ett genomgående mönster som dyker upp när karaktärerna i Orange brott porträtteras 

är en ursäktande omständighet. Väldigt ofta har brotten begåtts för att skydda andra eller sig 

själv, det har inte funnits några alternativ till att begå brott eller så finns det tydliga ursäkter i 

personens bakgrund som vi tittare kan se som förmildrande. 

 

I OZ går istället förövaren under sitt brott in i rollen som det professor Henry Jenkins kallar 

”Perfect bastards” som är en normativt maskulin karaktär (Jenkins, 2007:46). Denna roll 

innebär att karaktären är odelad inför vad som ska göras och går som på räls, handlingskraftig 

i en bestämd riktning utan några komplexa kval. Inga förmildrande omständigheter eller 

självförsvar används för att förklara hur brottet kan ha skett i större grad, utan vi som tittare 

får bilden av att internerna i OZ definitivt förtjänar att sitta där de sitter. Något som vi menar 

passar in i normen för maskulinitet. Som exempel ska vi lyfta ett par exempel på förklaringar 

på varför personerna i Orange och OZ begått två brott som påminner om varandra men som vi 

tittare kan få olika känslor för. 

 

Ett brott i båda serierna involverar mord med kniv (eller i fallet OZ machete) som orsak till 

fängelsestraff. En tydlig skillnad är att när den manlige karaktären Simon Adebisi begår sitt 

brott får vi bara se en kort sekvens där han jagar en person som visar sig vara polis som han 
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sedermera hugger huvudet av. När Claudette Pelage i Orange hugger ihjäl sin arbetsgivare 

ursäktas detta med att offret förgripit sig på en annan yngre kvinna i personalen. 

Båda serierna innehåller även två fall där offren dött men där detta inte varit avsikten. I OZ 

kör huvudkaraktären Tobias Beecher rattfull och råkar då köra ihjäl en flicka, ett misstag men 

med eget ansvar då han druckit. När vi får se ett dödsfall utan uppsåt i ser omständigheterna 

annorlunda ut då karaktären Yoga Jones av misstag har råkat skjuta ett barn när hon jagat 

rådjur, en hemsk olycka där det personliga ansvaret inte blir lika påtagligt. 

 

Här menar vi att vi kan se tecken på de könsnormer Connell talar om (Connell, 2009:76) där 

kvinnor ofta porträtteras som mer väna och omhändertagande. Det blir svårt att inte se tydliga 

skillnader i porträtteringen av brotten som begåtts, när man i Orange inte valt att arbeta med 

samma mörker som i OZ. Något som i våra ögon ter sig mer passande i den manliga normen. 

Även i nyhetsrapportering har Olle Anrell & John Karlmark kunnat urskilja en skillnad i 

medieporträttering av kvinnliga och manliga mördare. I deras kandidatuppsats ”Mördaren, 

könet och medierna” har författarna sett ett mönster där den kvinnliga mördaren ofta beskrivs 

utifrån utseende och dennes bakgrund för att bli förståelig i mottagarens ögon då en kvinnlig 

mördare inte är lika lätt att acceptera som en manlig, den manliga mördaren har vi redan en 

bild av i vårt inre (Anrell & Karlmark, 2011:37). Denna teori både bekräftar och bekräftas av 

tidigare teorier i vår uppsats menar vi. 

 

Om vi utgår från Gills (2012) forskning rörande kvinnlig representation i media kan vi med 

Orange se en viss förändring i hur kvinnor porträtteras. Ett fängelse är en miljö inom 

populärkulturen som ofta (men inte alltid, serien ”Kvinnofängelset” är ett annat exempel på 

brott mot denna norm) porträtteras med manliga interner. Vidare får vi titta på hur internerna 

porträtteras. Ett framsteg i Orange är exempelvis att karaktärerna inte direkt porträtteras som 

en homogen grupp utifrån sitt kön utan som olika individer som är mer eller mindre 

utåtriktade, intelligenta och vackra (utifrån vad som kanske står som norm i dagens samhälle). 

Porträtteringen av kvinnorna i Orange förmedlar en mer levande och mindre normerande bild 

av kvinnor än i den medieframställning som Gill hänvisar till under 70-talet. Även de faktum 

att en transkvinna med karaktärsnamnet Sophia Burset porträtteras och även spelas av en 

transkvinna, samt att heteronormen inte står som mall för romantiska och sexuella relationer i 

serien bör ses som ett steg i rätt riktning jämfört med resultatet av 70-talets genusorienterade 

medieforskare. Dock finns det fortfarande tydliga könsstereotypa karaktärer och mönster i 

porträtteringen av karaktärerna i respektive serie. 
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Genus: Sammanfattning 

 

Vissa framsteg har gjorts när det kommer till porträtteringen av kvinnor i media sen 70-talet 

om vi utgår från Orange. Kvinnor visas upp i miljöer som inte är direkt kvinnligt kodade och 

de framställs som komplexa och inte med endast historiskt typiska kvinnliga drag. I Oz finns 

alla typer av kvinnor och de framställs komplext utan ett rosaskimrande förfinat filter. En 

osminkad verklighet där kvinnor tillåts vara fula, elaka, galna och hämndlystna. I jämförelse 

med Oz blir det dock tydligt att kvinnor och män porträtteras på skilda vis. Ett tydligt exempel 

som vi tagit upp är hur man porträtterat de brott som personerna i vardera serie begått där vi 

finner helt andra nyanser och ursäktande drag för den kvinnliga brottsligheten. När det 

kommer till männens kriminalitet verkar de ofta som att de har en naturlig våldsam sida. Just 

machokulturen på OZ är en aspekt som vi kan dra paralleller till verkligheten med. Mannen 

som finner sig högst upp i könsmaktsordningen i samhällets patriarkala struktur målas ofta 

upp som en hård, driftig och dominant karaktär. Den ultimata mannen visar helst inte 

feminina karaktärsdrag, han ska inte gråta och visa upp feminint kodade känslor. På OZ 

kryllar de av den här typen av män, det är tydligt att du måste bete dig på ett visst stereotypt 

maskulint sätt för att överleva där. 

 

Slutdiskussion 

Med tanke på att USA är det land som har flest fångar i fängelse i världen var vårt syfte med 

denna studie att utifrån fängelseindustrins och fängelseerfarenhetens centrala betydelse för 

dagens amerikanska samhälle undersöka hur fångar och fängelser gestaltas i samtida 

amerikansk populärkultur. Genom fyra frågeställningar analyserade vi sedan serien och fick 

följande resultat. 

 

Fängelsemiljöerna i respektive serie porträtteras som ogästvänliga platser där våld från andra 

interner och vakter är vardag. Övervakning och brist på privatliv tär på internerna och bidrar 

till att vi som tittare bygger en bild av seriernas miljö som mardrömslik, fängelset är platser vi 

som tittare ogärna besöker mer än genom våra TV och dataskärmar. Samtidigt blir denna 

misär något som kittlar och som väcker vårt intresse. Vi tänker att serierna kan erbjuda ett sätt 

för en bred, TV-seriekonsumerande, och troligtvis huvudsakligen vit, medelklass publik, som 

inte har någon direkt erfarenhet av kriminalitet och fängelser, att på ett ”ställföreträdande” sätt 

uppleva vad fängelser och umgänge med fattiga/minoriteter innebär.  Det amerikanska 
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samhället är ojämlikt och segregerat och det finns stora ras och klassklyftor men för många är 

fängelsenarrativet det enda sätter att få ta del av den världen.  

 

Det blir för oss också tydligt att porträtteringen av dessa två fängelser skiljer sig. Hur långt 

skaparna till respektive serie väljer att gå när det kommer till den grad av svärta man använder 

i sin porträttering av fängelserna i OZ och Orange skiljer sig markant. OZ ter sig vara den mer 

ogästvänliga av de båda ogästvänliga platserna. Detta kan förklaras dels som att det finns 

tecken på könsnormativa miljöporträtt, dock får vi här ta i beaktning att de båda fängelserna 

är av olika säkerhetsklass. Skaparna av serierna visar även på exempel där fängelser kanske 

inte fungerat optimalt som brottsförebyggande instans med familjen Alvarez i OZ som ett 

talande exempel där tre generationer av samma familj sitter intagna och fängelse inte lyckats 

bryta ett negativt mönster inom familjen. Något som bekräftar teorier som “The Carceral 

state” och “Total institution” som vi nämner innan, att precis som i verklighetens USA så 

verkar fängelse inte alltid brottsförebyggande utan bäddar snarare för ett fortsatt kriminellt liv 

för vissa. 

 

Porträtten av Piper och Beecher är i mångt och mycket lika varandra. De blir utifrån sin 

bakgrund i medelklassen och etnicitet som vita tydligt stämplade som missanpassade i en 

fängelsemiljö. Deras intåg är trevande till en början och de skaver tydligt mellan dem och de 

övriga fångarna. Samtidigt visar de på en förmåga att anpassa sig till den miljö de befinner sig 

i och med tiden blir deras beteende mer likt det hos de övriga karaktärerna. Detta tolkar vi 

dels som att seriens skapare vill förmedla att människor påverkas av den miljö de befinner sig 

i. Att personerna befinner sig i en fängelsemiljö har sålunda fått dem att anamma en mer 

aggressiv och hotfull personlighet vilket även tar sig uttryck i deras handlingar. Det tolkar vi 

även som en kritik av fängelse som brottsförebyggande instans då två personer, som 

visserligen begått brott men samtidigt porträtteras som icke kriminella till livsstilen, formas 

till mer socialt missanpassade karaktärer som får lättare att begå brott och bruka våld. De har 

förflyttat sig från att vara anpassade till samhällets normer till de som råder bland 

livsstilskriminella i fängelset. 
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Interaktionen mellan fången och fängelset där vi talat om Propps funktioner har gett oss en 

tydlig bild av berättarstrukturen i OZ och Orange. Båda har som vi ser det ett antal tydliga 

funktioner i form av ursprunglig situation med det amerikanska fängelsesystemet och 

funktionerna brottet, utmaningen och anpassningen. Dessa är de funktioner som vi valt att 

applicera på Beecher och Pipers vistelse i fängelset. Det finns en tydlig början och ett 

gemensamt utvecklingsmönster av berättandet över tid för de båda karaktärerna. Dock kan vi 

inte uttala oss om hur detta väldigt lika mönster eventuellt fortsätter och hur berättelsen slutar 

för de båda karaktärerna då vi bara studerat första säsongen av vardera serie. Vi kan dock 

konstatera i säsong ett av de båda serierna att vi finner en väldigt tydlig och likartad struktur i 

berättandet. Denna struktur där vi får följa två vita medelklasspersoner och deras resa utifrån 

ovan nämnda funktioner ter sig vara ett återkommande tema för berättelsestrukturen i serier 

som utspelar sig i fängelsemiljö. Sålunda har vi här funnit ett genrenarrativ för fängelseserier 

utifrån det material vi har studerat. Dock skulle ett bredare material med fler 

fängelseskildringar ge denna slutsats större styrka och sålunda öppnar denna slutsats upp för 

en bredare forskning av genrenarrativet. 

 

Vi ser normbrytande kvalitéer i främst Orange när det kommer till porträtteringen av kvinnor. 

Dock kan vi se tydlig skillnad i hur de olika fängelserna skildras utifrån könsnormer. OZ är en 

mörk och farlig plats och de fångar som sitter där har begått fruktansvärda brott och många av 

individerna målas upp som direkt onda. Kring kvinnorna på Orange finns det fler ursäktande 

omständigheter kring de brott som begåtts och hela serien har en mjukare framtoning. I ett 

avsnitt av Orange får vi se hur internerna jagar en höna som springer lös på fängelseområdet 

medan vi i OZ får bevittna grov våldtäkt och mord.  

 

Båda serierna visar upp etnicitet på ett relativt stereotyp sätt. En vithetsnorm råder till viss del 

och de vita huvudkaraktärerna beskrivs som komplexa personer som skiljer sig från de andra i 

fängelset. De med en annan etnisk tillhörighet kategoriseras och beskrivs på ett liknande sätt 

för hela gruppen, detta gäller dock även för de vita i det ariska brödraskapet som vi fått 

bekanta oss med i OZ vilket till viss del försvagar denna tes då de beskrivs som en etnisk 

kategori snarare än som en norm. Att huvudkaraktären inte har någon tidigare kriminell 

erfarenhet gör att hen känns som ett undantag i fängelsemiljön. Det finns en direkt underton 

av att hen inte hör hemma i fängelse, det är ingen plats för den privilegierade vita 

medelklassen.  
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I dagens amerikanska samhälle där fängelsevistelser är en realitet för stor del av befolkningen 

kan dessa serier säga en hel del om samhällets orättvisor. Serierna tycks delvis ifrågasätta det 

rådande systemet och dess effektivitet. De huvudkaraktärer som fängslas som har levt ett 

normalt liv innan förändras ändå på grund av miljön de befinner sig i, inte ens dem som har 

haft en så privilegierad livsstil innan är immuna mot fängelsets negativa påverkan. Något som 

skulle kunna tyda på ett social konstruktivistiskt perspektiv hos seriernas skapare, tanken att 

omgivningen formar människan och påverkar vilka vi blir.   
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