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Viktiga frågor konstrueras på olika sätt, inom fiktion, utefter producentens uppfattningar om 

världen. Genom att undersöka maktrelationerna kan man ta reda på vilken betydelse makt 

har i viktiga frågor som hat, ras, klass. Syftet med studien har varit att undersöka och 

analysera hur maktrelationer opererar i den populärkulturella tv-serien Orange Is the New 

Black. För att utföra studien analyserades ett avsnitt, det sjunde ur säsong 4, som släpptes i 

juni år 2016. De frågeställningar som ställdes till materialet var: Hur konstrueras 

maktrelationer inom fältet Orange Is the New Black?”, ”I vilka situationer är dessa 

maktrelationer tydliga?”, samt ”Är dessa situationer positiva/negativa och i sådana fall på 

vilka sätt?”. Dessa frågeställningar utformades för att ge en helhetsbild av maktrelationerna 

inom avsnittet. 

 

För att utföra studien tillämpades Pierre Bourdieus klassperspektiv, där begreppen fält, 

habitus och kapital användes. I uppsatsen diskuterades även Marx definition av begreppet 

klass, då klass-begreppet är mest associerat till honom. Även Goffmans teori angående 

stigma användes för att kunna gå in med en förståelse av vad de utsatta kan ha för attribut 

som kan påverka hur andra ser på dem. För att utföra studien tillämpades även Bourdieus 

metodologi. 

 

Analysen visade att maktrelationer konstrueras på olika sätt. Genom att producenten skapar 

situationer där karaktärerna tävlar om makt och kapital får tittaren se vilken betydelse makt 

har inom viktiga frågor. Kamper om makt och kapital visades på flera olika sätt. Slutsatsen 

som drogs var att maktrelationer konstrueras på flera olika sätt, att dessa händelser och 
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situationer inte enbart är negativa, utan även positiva och hur situationerna konstrueras kan 

påverka människors tankar då det är en populärkulturell serie som når ut till en massa. 
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ABSTRACT 
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Title and subtitle (English): Power relationships within the prison walls, a field theoretical 

study of Orange Is the New Black 

Language: Swedish 

Pages: 46 

 

Important subjects in fictional tv-series are being constructed in different ways, depending 

on the producers view on the world. By examining power relationships you can find out what 

role power plays within subjects like hate, race and class. The purpose of this study was to 

analyze how power relationships operate on the popular cultural tv-show Orange Is the New 

Black. The seventh episode of season 4 was analyzed, which aired in June 2016. The 

questions that were asked to the material were: ”How are power relationships constructed 

within the field of Orange Is the New Black?”, ”In what situations are these power 

relationships clear?”, and ”Are these situations positive/negative, and if so, in which way?”. 

These questions were asked to get the whole picture of the power relationships within the 

episode. 

 

In this study the theory of class by Pierre Bourdieu was used, where the concept of field, 

capital and habitus took a lot of space. Marx definition of class was also discussed in the 

study, because class is mostly associated with him. Another theory that was discussed was 

Erving Goffman’s theory about stigma. The purpose of using this theory was to understand 

what attributes a prisoner can have that could affect how other people view them. In this 

study, the methodology of Bourdieu was used.  

 

The analysis showed that power relationships are being constructed in different ways. When 

the producer creates situations where the characters are fighting about power and capital, the 

viewer is able to see how power is operating within important questions. Fights about capital 

and power were shown in different ways. The conclusion that was made is that power 

Keywords: Class, Pierre Bourdieu, tv-show, capital, field, habitus, Orange Is the New 
Black 



relationships are being constructed in different ways, that these situations are both positive 

and negative and that they can affect peoples mind due to being a popular cultural tv-show 

that is seen by many. 
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 Inledning 

Orange Is the New Black är en tv-serie som startade år 2013. Det är en fiktiv serie som går 

under genren populärkultur. Då det är en populärkulturell tv-serie innebär det bland annat 

att den når ut till en massa och ger folket det dem vill se (Lindgren, 2009). Serien utspelar sig 

i ett kvinnofängelse i orten Litchfield, där karaktärerna sitter inne för en rad olika brott. 

Under seriens gång presenteras olika karaktärerna ingående, hur de hamnat i fängelset och 

hur de överlever där. Orange Is the New Black är en serie som hyllats på många olika plan för 

att ha tagit upp en rad olika viktiga frågor och har därmed bland annat upplevts vara 

nyanserad.  

 

Serien har sedan start berört många viktiga frågor. Ett tydligt exempel är skådespelerskan 

Laverne Cox som är en transperson. Där har serien tagit upp problematiken kring 

transpersoner och deras behandling i fängelset, något verkligt som applicerats på en fiktiv tv-

serie (Hollywoodreporter, 2015). Detta är enbart ett exempel på hur producenten väljer att 

utforma sina karaktärer med verklighetens problematik. Avsnittet som kommer att 

analyseras i denna studie är utplockat ur den senaste säsongen. Valet av analysmaterialet 

grundas i att säsong 4 kom ut år 2016 men även för att serien fick mycket medial 

uppmärksamhet för att ha lyft viktiga frågor ur verkligheten som bland annat kapitalism, 

nazism och förtryck. Producenten Jenji Kohan gjorde ett uttalande i en intervju där hon 

berättade att tittarna kunde förvänta sig roliga ämnen som hat och ras, vilka tv-serien vill 

visa ur sitt perspektiv (Idigitaltimes, 2016).  

 

För att undersöka detta kommer Pierre Bourdieus fältteori samt metodologi att appliceras för 

att kunna få en helhetsbild av hur maktrelationer konstrueras och opererar i tv-serien. Att 

undersöka en sådan problematik i en serie som har restriktioner är en utmaning men 

samtidigt en förutsättning. En del av de karaktärer som befinner sig i fältet har tappat alla 

sina rättigheter då de har utfört en handling som inte anses vara accepterad i samhället. 

Tittarna får då se hur karaktärerna börjar om, väljer att anpassa sig och vilka val de gör då de 

utgår från ruta 1 när de kommer in till fängelset. Producenten skapar situationer där 

karaktärerna väljer att göra vissa val för att klara sig i fältet och det är dessa val som studien 

avser att studera. Hur maktrelationerna konstrueras samt hur de påverkar förloppet av 

serien.  
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1.1. Problemformulering 

Serien berör alltså ämnen som är viktiga att undersöka då vi människor konstant befinner 

oss i en utveckling. I USA finns bland annat hotet mot svarta, Trump som hotar demokratin 

och de mänskliga rättigheterna samt en ökad främlingsfientlighet i Europa. Alla dessa frågor 

är viktiga att undersöka då det kan ge oss människor en förståelse för att se hur någonting 

faktiskt är. Alla dessa frågor grundar sig också i ett underliggande fenomen, i detta fall en 

maktrelation eller ett maktövertagande, vilket kommer att undersökas i studien. Den 

maktrelation som utgör en viss typ av händelser och situationer. Det är kanske svårt att se 

sådan problematik i det verkliga livet men genom att uppleva det via en fiktion kan vi se 

viktiga frågor och ämnen via producenten Jenji Kohans ögon. Studier av makt och verkliga 

frågor kan hjälpa oss att förstå hur det ser ut i verkligheten och se verkligheten med nya 

ögon.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur maktrelationer konstrueras i tv-serien 

Orange Is the New Black och hur dessa påverkar situationer och händelser som utvecklas.  

 

- Hur konstrueras maktrelationer inom fältet Orange Is the New Black? 

- I vilka situationer är dessa maktrelationer tydliga? 

- Är dessa situationer positiva/negativa och i sådana fall på vilka sätt? 

 

Den tredje frågeställningen som behandlar positiva respektive negativa situationer, innebär 

att jag fokuserar att titta på det som är gynnsamt/inte gynnsamt för karaktärerna i fältet. En 

positiv situation innebär att det kan hjälpa någon annan, som karaktären kan dra fördel av, 

något som anses vara gott för antingen den enskilda personen eller gruppen. Med negativa 

situationer menas då det motsatta, något som skadar eller förstör, något som 

individen/gruppen kan bli ledsna av eller förlora på.  

 



5 
 

2. Bakgrund  

Här följer den bakgrundsinformation för studien som redogör för televisionen, den digitala 

streamingtjänsten Netflix, populärkultur samt Orange Is the New Black och dess karaktärer.   

 

2.1. Televisionen 

Som tidigare nämnt är Orange Is the New Black en tv-serie. Tv-serie som genre hamnar 

under kategorin massmedier. Svenning & Svenning (1982) definierar massmedia som något 

som innefattar alla ljud-, text-, och bildmedier som vänder sig till allmänheten, exempelvis 

journalistik, radioprogram, böcker med mera. TV är det medium som har haft 

genomslagskraft och har genomgått en enorm förändring de senaste årtiondena. TV-

apparaten fungerade som hemmets altare förr i tiden till att människor nuförtiden föredrar 

att titta på serier och filmer via tjänster där de kan välja själv var och när de tittar (Petersson 

& Pettersson, 2012). TV har alltså gått från att vara det som en gång i tiden samlade 

exempelvis familjen för att titta på olika program, till att det i dag finns tjänster som Netflix 

som erbjuder tittarna att se på program när de väljer själva att göra det.  

 

2.1.1. Netflix 

Orange Is the New Black är en tv-serie som släpps på den digitala streamingsajten Netflix. 

Där kan tittarna ta del av alla avsnitt och säsonger. Netflix har över 86 miljoner användare 

runtom i hela världen (Netflix, u.å). Genom att teckna ett medlemskap på streamingtjänsten 

får användaren tillgång till en stor mängd tv-serier, filmer, dokumentärer med mera. 

Förutom detta har användaren rätt till att använda tjänsten hur mycket som helst, var som 

helst och när som helst. Här ser vi den skillnad mellan televisionen och dagens teknik, där 

möjligheterna i dagens samhälle är mycket större, valmöjligheterna är enorma. Netflix 

startade år 1997 som ett företag där DVD-filmer hyrdes ut, för att i dag vara en av de 

världsledande streamingtjänsterna (Netflix, u.å). Orange Is the New Black är enbart en av 

många serier som släpps på Netflix.  

 

2.2. Televisionen i USA 

USA har bland annat kallats för ”teves förlovade land” och är världens mest framgångsrika 

land inom tv-industrin (Svenning & Svenning, 1982). Den amerikanska tv-industrin är stor. 

Många serier och filmer kommer ifrån USA. I amerikansk tv kan man som tittare förvänta sig 
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mycket underhållning och nöje. Många av de mest kända tv-serierna är producerade i USA, 

som exempelvis Beverly Hills, CSI Miami, OC och Cityakuten (Svenning & Svenning, 1982). 

Även Orange Is the New Black är ett USA producerat program.  

 

2.2. Populärkultur 

Då studien behandlar Orange Is the New Black, som är en tv-serie skapad av producenten 

Jenji Kohan, innebär det att serien är en fiktion. Serien hamnar under kategorin 

populärkultur. Lindgren (2009) diskuterar att begreppet populärkultur är ett begrepp som är 

svårt att definiera. Han diskuterar att begreppet främst används till att omfatta 

underhållning. Han beskriver att populärkultur kan ibland beröra mode och 

konsumtionsvaror men att det ofta begränsas till film, musik och tv. Lindgren (2009) 

kommer fram till fyra återkommande punkter angående populärkultur: att den är 

kommersiell, att den är lättillänglig, att den inte är intellektuellt krävande samt att den är 

folklig vilket innebär att den ger det folket vill ha. Här kan vi se hur flera punkter stämmer in 

på Orange Is the New Black, bland annat att den ger folket det de vill ha, då den anses vara 

nyanserad. På detta sätt kan serien kallas för en populärkulturell serie.  

 

2.3. Orange Is the New Black 

Orange Is the New Black utspelar sig i ett kvinnofängelse i Litchfield. Serien handlar om 

fångarna och deras historier, bakgrunder och hur de hanterar livet i fängelset. För varje 

avsnitt och säsong får tittarna reda på mer och mer om varje karaktär i programmet. Varje 

avsnitt fokuserar främst på en karaktär. I serien får man även träffa på andra karaktärer, 

utomstående, arbetare, alla som bidrar till historien och deras bakgrunder. Tittaren bjuds in i 

fångarnas liv och deras vardag. I studien finns en bilaga som sammanfattar avsnittet.  

 

2.3.1. Huvudkaraktärerna 

Nedan kommer huvudkaraktärerna från tv-serien att presenteras. Då vissa karaktärer syns 

och diskuteras mer i grupp än ensamma presenteras vissa karaktärer ensamma medan andra 

presenteras i grupp. Detta kommer även att bli tydligare under analysen och underlätta vid 

läsning.  
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Piper Chapman - Piper är en av huvudkaraktärerna inom Orange Is the New Black. Det är 

kring henne hela serien utgår från. I avsnittet kan man även se att Piper skiftar mellan att 

vara och inte vara delaktig i nazi-gänget. Hon är en karaktär som tar mycket plats i serien och 

som pratar med många i fängelset.  

 

Galina ”Red” Reznikov - Red är en fånge som kommer från Ryssland och som har ett stort 

inflytande i fängelset. Hon är med i gruppen som kallas ”familjen” och ses som en ledare, 

nästan en mamma i gruppen. I fängelset är många rädda för Red då hon har mycket makt och 

kan få hjälp utifrån fältet att hantera situationer. Hon har även en stark position då hon är 

kocken i köket, vilket är ett prestigefullt arbete inom fältet.  

 

Joe Caputo - Caputo är VD för fängelset. Han är den som styr det mesta där inne och sköter 

det administrativa arbetet. Han är alltså chefen inom fältet och det är till honom fångarna, 

vakterna och Healy kan komma för att ta reda på information eller få hjälp med exempelvis 

permission och liknande.  

 

Linda / Den högsta ledningen - Linda är den person som representerar den högsta 

ledningen, som diskuteras en hel del under analysen. Hon är bryggan mellan Caputo och 

högsta ledningen, då all feedback och förslag går via henne. Den högsta ledningen och Linda 

är alltså ett steg över Caputo, då de tar hand om de övergripande frågorna. 

 

Judy King - Judy King är en tv-personlighet som har hamnat i fängelse för skatteflykt. I 

fängelset blir Judy King behandlad på ett speciellt sätt på grund av den hon är, en känd 

person. Hon är nära Yoga Jones då de delar rum tillsammans som är i en avskild del av 

fängelset. 

 

Yoga Jones – Yoga Jones är mest känd i fängelset för att vara harmonisk och spirituell, alla 

ser på henne med ett lugn. Hon utövar även yoga, vilket förklarar hennes smeknamn. Då hon 

har fått möjligheten att dela rum med Judy King och blir även hon behandlad bättre än de 

övriga fångarna. 
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Lolly - I avsnittet ligger fokus på henne, vad hon gjorde för att hamna i fängelset. Lolly är en 

av de fångarna som har någon typ av schizofreni då hon hör röster som säger till henne olika 

saker. I övrigt har hon inga speciellt nära vänner, men har ett närmare band med terapeuten 

Healy.  

 

Healy - Healy arbetar som en terapeut i fängelset. Han arbetar väldigt nära fångarna och 

försöker förstå dem på ett djupare plan för att kunna hjälpa dem långsiktigt. I avsnittet syns 

speciellt hur han fokuserar på Lolly och engagerar sig själv emotionellt i andras problem. 

Trots sin titel får han inte mycket respekt från sina medarbetare  

 

”Familjen” - Familjen i serien är de karaktärer som håller ihop väldigt bra och har gjort det 

sedan start. I familje-gruppen finns Norma, Big Boo, Nicky, Morello, Gina Murphy och Red. I 

gruppen skiljer sig personerna mycket åt där vi kan se Nicky som knarkar, Norma som inte 

pratar, Big Boo som är lesbisk och Gina Murphy som är en fyndig och nyfiken person.  

 

Latino-gänget – Gruppen består av en större grupp människor från Latinamerika. Även om 

de består av två mindre grupper kommer detta gäng att diskuteras i helhet då enskilda 

personer inte tar så stor plats i serien. I latino-gänget finns bland annat Daya som är dotter 

till Diaz, Ruiz, Mendoza och Blanca Flores.  

 

Nazi-gänget – Detta gäng är den grupp av människor som har nazistiska åsikter och tankar, 

de ser sig själva som bättre än andra och har utvecklat hat mot bland annat svarta och 

utländska i serien. Gruppen består av flera individer men de som får ta mest plats i rutan är 

Chapman, Sankey, Skinhead Helen och Brandy.  

 

Den svarta-gruppen – Gruppen består av personer som är av mörkare hudfärg, därav namnet 

på gruppen. I detta gäng finns bland annat Crazy Eyes, Abdullah, ”Black Cindy” och Taystee.  
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3. Tidigare forskning  

Nedan kommer tidigare forskning att presenteras utifrån två ämnen: forskning av tv-serier 

om fängelsemiljöer samt forskning av klass/makt och Bourdieus teori.   

 

3.1. Forskning av tv-serier om fängelsemiljöer  

Didi Herman (2003) undersöker den brittiska tv-serien Bad Girls, som utspelar sig i ett 

kvinnofängelse. I studien undersöker hon hur representationen av sexualitet utspelar sig i tv-

serien. I forskningen lägger hon fokus på två karaktärer: Helen Stewart och Nikki Wade. 

Helen är en vit heterosexuell fängelsechef medan Nikki är en vit, homosexuell fånge som 

sitter inne för ett långt straff. Dessa två karaktärer utvecklar en romantisk relation under tv-

seriens gång vilket i sin tur leder till vissa händelser och utmaningar. Författaren utgår från 

lesbisk/gay/queer teori där heternormativitet är det som anses vara naturligt och normalt 

både på individuell nivå och samhällsnivå. Hon vänder då på det och diskuterar angående 

”homonormativitet”, vad det innebär och hur det blir det normala i tv-serien Bad Girls. 

Herman kommer bland annat fram till att Bad Girls utmanar heteronormativitet genom att 

representera lesbisk sexualitet som något normalt och önskvärt. Herman argumenterar även 

för att lesbisk representation är positivt men kan samtidigt öppna upp och leda till mer 

problematiska ideologier. Samtidigt drar författaren slutsatsen att det sätt som tv-serien 

representerar lesbisk sexualitet leder till positiva händelser då serien har fått kvinnor att våga 

komma ut ur garderoben och har även lett till att heterosexuella individer att tänka över 

homofobi och konfrontera den.  

 

En annan studie som också analyserat en fängelsemiljö är Bill Yousmans (2009) studie av tv-

serien Oz. Författaren undersöker hur representationen av fängslade fångar ser ut i serien, 

samt hur bilder av fängelser/fångar attraherar tittarna medan den har en konservativ politisk 

agenda. Bestraffning och fängelsefrågor är stora i USA vilket gör studien aktuell, specifikt då 

representation av fängelser är centralt i amerikansk kultur. I studien diskuterar författaren 

frågor som ras, klass och terror, samt grupperingar av människor i tv-serien. Han kommer 

fram till att bilder av våldsamma fängelsemiljöer, kopplingar mellan våld och ras (exempelvis 

svarta) samt demonisering av den fattiga arbetarklassens fångar gör att tv-serien skapar en 

viss typ av narrativ för bestraffning i USA. Yousman (2009) diskuterar i artikeln hur många 

olika mediala texter är till för att skrämma upp befolkningen och har en politisk agenda 

bakom sig. Han tar det ett steg längre och diskuterar hur amerikaner konstant blir tillsagda 

att vara rädda för fienden och diskuterar angående en ”vi-mot-dem” känsla där bestraffning 
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är lösningen. Den vita medelklassen är underrepresenterad i sådana serier, vilket skulle 

innebära en nationell kris om sådana individer visades lika mycket som de svarta, fattiga och 

arbetarklassen.  

 

3.1.1 Forskning om Orange Is the New Black 

”If Orange Is the New Black, I Must Be Color Blind: Comic Framings of Post-Racism in the 

Prison-Industrial Complex” är en studie där Susanne M. Enck och Megan E. Morrissey 

(2015) undersöker huruvida rasistiska inslag existerar i tv-serien. För att utföra studien 

använder de sig av Kenneth Burkes teori om komisk gestaltning. De utgår från hans teori som 

säger att kriminella historier bjuder in tittarna till att tycka på ett visst sätt angående 

bestraffning för att tillrättavisa fångens misstag. Genom att titta på de komiska inslagen 

undersöker de vad serien har för underliggande budskap. Genom att undersöka Orange Is the 

New Black kommer de fram till att det finns post-rasistiska strukturer i tv-serien. 

Huvudpersonen i serien, Piper Chapman, blir utsatt för färg-blindhet genom sitt sätt att bete 

sig i vissa situationer. Då serien representerar hennes karaktär på ett komiskt sätt blir den 

post-rasistiska strukturen ett underliggande fenomen som inte syns vid första anblick. 

Slutsatsen de drar är att komisk gestaltning av tv-serien gör att Orange Is the New Black har 

strukturell rasism inbäddad i sitt berättande och i karaktärerna i serien.  

 

I studien ”Extended ’Visiting Hours’: Deconstructing Identity in Netflix’s Promotional 

Campaigns for Orange Is the New Black” (DeCarvalho & B. Cox, 2016) undersöker författarna 

hur Netflix har marknadsfört säsong 2 av tv-serien, efter ett års uppehåll. Med hjälp av en 

feministisk textanalys undersöker författarna kampanjerna i relation till intersektionalitet 

och intersektionella identiteter. Med denna typ av analys tittar de på hur denna typ av 

kampanj funkar för att tittare ska titta och använda sig av Netflix och Orange Is the New 

Black. De undersöker hur identiteter konstrueras i samband med kampanjen. De kommer 

bland annat fram till att de med vissa kampanjer skapar en stereotyp med hjälp av 

karaktären ”Crazy Eyes” som ur en rasistisk ideologi försvagar svarta kvinnor och kvinnliga 

fångar. I en annan kampanj kommer de däremot fram till att Netflix korsar olika identiteter 

då de humaniserar kvinnor som är påverkade av ett av de största fängelsesystemen som finns 

i landet. Avslutningsvis kommer författarna fram till att Netflix arbetar på ett nyanserat sätt 

då de jobbar med olika typer av marknadsföring exempelvis storytelling och live-events, men 

samtidigt konstruerar identiteter som underminerar karaktärerna i serien.  
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3.2. Forskning om makt och klass 

Madam & Eve är en serie som sänts i en sydafrikansk tv-kanal. Serien handlar om Madam, en 

vit dam, som har en svart, yngre, medelklass, piga. I artikeln ”Madam & Eve: The Politics of 

Race and Postcolonial Television in South Africa” (Bradfield, 2012) undersöker författaren 

hur karaktärerna framställs ur ett maktperspektiv, med hjälp av teorin om härmande av 

Homi Bhabha. Forskaren tittar på olika aspekter så som rasism, makt och hierarki, klass med 

mera. Författaren undersöker hur serien framställs i ett land som genomgår stora 

förändringar, genom att titta på den politiska, ekonomiska och sociala kontexten. I studien 

påpekar författaren betydelsen av den nationella kontexten och hur den formar innehållet i 

tv, då tv i Sydafrika nästan helt försörjs kommersiellt och på så sätt ska tilltala annonsörer 

och deras tittare. I artikeln kommer författaren fram till att det sker ett utmanande i 

representationen av karaktären. Även om det finns en hierarkisk struktur där Gwen är vit och 

pigan Eve är svart, och där Eve porträtteras som ”mesigare” av de två, så framställs Gwen 

som en person som ej kan ta egna beslut utan Eve. Det uppkommer även ”vita fördomar” mot 

en relation mellan en svart och en vit person, men detta löses i tv-serien genom att visa 

vänskapen mellan Gwen och Eve. I artikeln kommer författaren fram till att det som sänds i 

media, och den porträttering som sker, styrs snarare av ekonomiska faktorer än av 

jämställdhet. 

 

Göran Eriksson (2015) undersöker i studien ”Ridicule as a strategy for the 

recontextualization of the working class” hur arbetarklassen representeras i reality serien 

Ullared. Eriksson använder sig av Skeggs teori om klassrelationer för att undersöka hur 

arbetarklassen representeras. I studien utgår Eriksson ifrån ett konsument-samhälle, där 

fokus är på hur konsumentens val av inköp avslöjar individens identitet. I undersökningen 

tittar han främst på hur dessa individer beter sig och pratar samt hur producenterna av 

serien vinklar serien för att framställa individerna på ett negativt sätt till skillnad från andra 

klasser i samhället. I studien kommer han fram till att arbetarklassen hånas i reality serien 

Ullared. Han kommer fram till att om dessa individer hade mer självkontroll och tänkt och 

agerat annorlunda hade de kunnat exempelvis ta sig till medelklassen. Detta blir tydligare när 

Morgan, en anställd på Ullared, visar upp en kontrollerad aura, självdisciplin och 

arbetsmoral, som ytterligare påvisar vilken skillnad de är mellan de olika klasserna. Erikson 

påpekar även hur dessa beteenden som visas i tv-serien är typiska för ett arbetarklass 

beteende, och då det framställs på ett komiskt sätt blir det en serie där de i stället hånas. 

Avslutningsvis kontextualiserar han problematiken till de pågående förändringarna i Sverige, 

hur en sådan här serie kan påverka den svenska populationen till att tycka och tänka på ett 

visst sätt angående andra människor och vissa politiska frågor.  
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Camilla A. Sears och Rebecca Godderis (2011) undersöker i studien ”Roar like a tiger on tv? 

Constructions of women and childbirth in Reality TV” en reality tv-serie, kallad A Baby Story, 

som handlar om kvinnor och deras förlossningsprocess. De undersöker hur serien 

upprätthåller normer gällande genus, klass, sexualitet och ras samt möjlighet att föda. För att 

undersöka detta har de bland annat använt sig av Michel Foucault teori om panopticon, 

vilket representerar hur makt uttrycks genom att saker blir synliga och människor får se det 

direkt och anonymt. Med hjälp av Foucaults teori får de fram hur maktfull reality tv:n är. För 

att ytterligare gå djupare i forskningsproblemet använder de sig av både Michel Foucaults 

teori samt feministteori. I studien kommer de bland annat fram till att tv-serien A Baby Story 

konstruerar genusroller och dominanta sociala normer i relation till barnafödseln, snarare än 

de olika skillnaderna på de olika kvinnornas erfarenheter. I sin studie kommer de även fram 

till vissa framstående fenomen. I tv-serien representeras kvinnor från dominanta grupper i 

samhället samt hur de använder sig av medicin i processen av barnafödseln. Genom att 

denna grupp av individer och deras val i processen får mer tv-tid än de andra, ger det en viss 

typ av maktkänsla och leder till att upprätthålla vissa normer. På detta sätt försöker man 

även påverka tittarna att göra dessa specifika val när de själva hamnar i den situationen. 

Väljer man att inte göra så ändå hamnar man utanför det ”normala” och accepterade, vilket 

gör att ens val tappar den makt och klass, då man väljer att göra val som majoriteten inte gör.  

 

3.2.1 Forskning med klassperspektiv: Pierre Bourdieu  

Det finns en hel del forskning av media ur ett klassperspektiv. Den forskning som finns 

skiljer sig dock väldigt mycket åt och här kommer några studier att tas upp för att visa flera 

perspektiv av hur man kan applicera Pierre Bourdieus teorier om klass, fält och kapital.  

 

I ”Keeping cool, staying virtuous: Social media and the composite habitus of young Muslim 

women in Copenhagen” undersöker Karen Waltorp (2015) hur unga muslimska kvinnor i 

Danmark använder sig av sociala medier varje dag för att upprätthålla de relationer och krav 

de har på sig. För att undersöka detta har författaren gjort ett antropologiskt fältarbete. I 

studien har hon arbetat med Pierre Bourdieus begrepp habitus. Habitus handlar bland annat 

om ett system av strukturer, där allting är på ett visst sätt, och där människor handlar och 

agerar på ett visst sätt utifrån tidigare erfarenheter och så vidare. Bourdieu presenterar även 

begreppet split habitus, som innebär att grupper av människor överlappar strukturen av 

habitus, då de motstrider förväntningar av familj på ena sidan och samhället på andra sidan.  

Karen Waltorp tar detta ett steg längre och arbetar med begreppet ”composite habitus” som 
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hon beskriver är ett habitus där de unga kvinnorna hon intervjuat har utvecklat strategier där 

de kan utveckla ett annat liv utifrån det de har med sin familj med regler och lagar. I studien 

kommer Waltorp (2015) fram till att unga muslimska kvinnor får, med hjälp av sociala 

medier, möjlighet att kombinera ett ”vanligt” liv i samband med att upprätthålla de moraliska 

kraven och respekten för sin familj. Med hjälp av Bourdieus teori kommer hon fram till att 

dessa unga kvinnor med sociala medier kan hålla alla relationer och ryktet på plats. 

 

I studien ”The Journalistic Gut Feeling: Journalistic doxa, news habitus and orthodox news 

values” undersöker Ida Schultz (2007) hur det journalistiska arbetet i den danska 

journalistiska sfären går till när de nyhetsvärderar informationen de får in dagligen. I 

forskningen använder hon sig av Pierre Bourdieus teorier och koncepten journalistisk doxa, 

nyhets-habitus och redaktörs-kapital i hopp om att ta reda på vad det är som avgör vad 

samhället får läsa om i nyheterna. Hon använder sig av Bourdieus teori genom att se 

journalistiken som ett fält där hon använder det som ett undersökningsobjekt. Med hjälp av 

Bourdieu ser hon journalistiken som ett fält som producerar kulturella ting med symboliskt 

värde, men även en del av ett maktfält. I sin studie använder hon sig avxs Bourdieus begrepp 

habitus, för att ta reda på hur journalisterna och redaktörerna, som hon intervjuat, upplever 

fältet i relation till olika aspekter såsom när de nyhetsvärderar information de får in. I sin 

studie kommer hon fram till att det existerar två olika koncept i mediafältet, ”nyhetsvärda” 

artiklar samt orthodoxa/heterodoxa nyhetsvärderingar som ligger i journalistens magkänsla 

att avgöra om nyheten är värd att sända ut. Nyhetsvärd information är tyst och ska läsas 

medan den andra ligger i journalistens händer att avgöra. Avslutningsvis sätter hon sitt 

resultat i relation till etnografiska studier som visat att i danska nyhetsredaktioner är fem 

nyhetsvärderingar tydliga: tid, relevant, identifikation, konflikt och sensation.  

 

3.3 Sammanfattning  

För att visa på en bred översikt över de ämnen som den här studien avser att behandla, 

valdes ovanstående forskningar till att redovisas. Studien behandlar, som tidigare nämnt, 

ämnen som tv-serie, fängelse och maktrelationer. För att ge en bred överblick struktureras 

det upp på ett specifikt sätt, genom att först behandla studier av fängelser inom tv-serier för 

att sedan gå in specifikt på studier av Orange Is the New Black. På samma sätt visas först 

studier ur ett klassperspektiv för att sedan specifikt visa på studier där Bourdieus teorier och 

metoder tillämpas. Genom att lägga upp kapitlet om tidigare forskning på detta sätt får 

läsaren möjligheten att läsa den mängd information som behövs för att förstå syftet med 
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studien och förstå varför studien utförs. Läsaren får även en snabb överblick över hur 

forskningsområdet ser ut, vad som har studerats och vad forskare främst väljer att titta på.  

 

Som den forskning som presenterats visar handlar majoriteten av studierna hur olika frågor 

konstrueras och framställs. Det handlar om exempelvis representation av sexualitet, 

arbetarklass och fängslande fångar till hur identiteter konstrueras samt hur man med hjälp 

av Bourdieus teori kan undersöka hur nyheter på redaktioner värderas. På liknande sätt 

kommer denna studie undersöka hur olika verkliga frågor konstrueras i Orange Is the New 

Black, med hjälp av Bourdieus teori och metod. Detta för att ytterligare ge djupare förståelse 

för hur man som producent kan med hjälp av en populärkulturell serie nå ut till en massa 

genom att visa hur man själv upplever svåra frågor som nazism och kapitalism och så vidare.  
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4. Teori  

 

Den här studien har sitt fokus på att undersöka hur maktrelationer konstrueras i tv-serien 

och vilken påverkan de har på utvecklingen av situationerna och händelserna. Trots att 

maktperspektivet är i fokus i denna studie kommer klass-begreppet att beskrivas ingående då 

teori och metod utgår ifrån klass. Maktperspektivet som tillämpas i studien utgår alltså ifrån 

ett klassperspektiv. Denna problematik kommer att diskuteras ingående under kapitel 

”metodkritik”. Nedan kommer de teoretiker som tillämpas i studien att presenteras.  

 

4.1. Karl Marx 

Klassbegreppet är mer känt från Karl Marx och hans lära. För att förstå varifrån 

klassbegreppet kommer behövs en inblick i Marx samhällsteori. I hans teori finns det tre 

centrala begrepp: produktivkrafter, produktionsförhållanden och produktionssätt 

(Andersson, 1997). Dessa begrepp förklarar hur människan ses enbart som en arbetskraft 

(produktivkraft), där relationerna handlar om vem som har makt över vem 

(produktionsförhållanden) och sättet man producerar på utifrån materiella och sociala 

aspekter (produktionssätt) (ibid, s. 141). Utifrån denna modell blir det tydligare hur Marx såg 

samhället, lite vi-mot-dem synen, arbetarklassen mot övre/medelklassen. 

 

Marx utgår ifrån att kapitalismen avhumaniserar människan. Människan går från att vara en 

människa till en maskin, utifrån hans teori. Enligt Marx såg kapitalismen människan som 

enbart något som kan frambringa en produkt, något som kan framställa produkter, med 

andra ord arbetskraft (Andersson, 1997). Arbetskraften kan vara olika saker såsom styrka, 

kunskap och kvickhet. Mycket av hans teori handlar om vem som innehar makten, hur 

makten utövas, hur politiken styr samhället samt hur maktinnehavarna utnyttjar den makt 

de innehar.  

 

Studien kommer däremot inte att främst utgå ifrån ett marxistiskt perspektiv, utan beskriver 

enbart vad Marx hade för betydelse med begreppet klass. Ett marxistiskt perspektiv hade 

varit lämpligt att tillämpa ifall syftet med studien var att undersöka vad som ledde till att 

fångarna hamnade där de är i dag. Då hade man med ett sådant perspektiv kunnat 

exempelvis undersöka vad för typ av liv huvudkaraktärerna levde innan kriminaliteten och 
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om det har något samband med vart de till slut hamnade. Ett marxistiskt perspektiv hade då 

passat till en sådan studie då fokus ligger på den ekonomiska delen.  

 

4.2. Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieus teori skulle man kunna kalla för en utveckling av Karl Marx teori om klass. 

Det finns mycket liknande principer hos de båda teorierna. Inom Marx teori ska 

arbetskraften vara stark, ha kunskap och vara kvick, medan Bourdieus teori behandlar olika 

begrepp som olika typer av kapital och vilken position man har i fältet. Trots att Bourdieus 

fältteori behandlar hur individen anpassar sig och klarar sig i fältet, skulle det kunna dras 

som parallell till Marx styrka. På detta sätt kommer Marx teori att indirekt inkorporeras i 

studien då den tills viss del behandlar vissa delar som Bourdieus teori behandlar. Men enbart 

till den grad där det handlar inom fältet, då jag kommer att titta på hur karaktärernas vardag 

fungerar i serien.  

 

En annan likhet som finns mellan Marx och Bourdieu är att de båda behandlar begreppet 

makt. I slutändan menar båda på vad makten innebär för individen/samhället/gruppen och 

hur man kan tillämpa den. Skillnaden som uppstår däremot är att Marx är inne på den 

politiska delen, vilken roll samhället har på makro- och mikronivå. Pierre Bourdieu 

behandlar mer den kulturella delen av samhället, kapital i form av symbolik, konst och vad 

människor anser vara värdefullt, och utifrån detta kan individer hamna högre upp i 

klasstrukturerna. Det finns alltså en hel del likheter mellan dessa två, men trots att liknande 

saker studeras är det som sagt Bourdieus teori som den här studie utgår ifrån.  

 

I Pierre Bourdieus mening skapas klass genom olika faktorer. Hans teori utgår från fältet i 

sig, hur individen lever inom fältet. Individens liv styrs sen utifrån olika faktorer som är en 

annan del av Bourdieus teori: olika former av kapital samt habitus. Dessa faktorer som 

påverkar individens val leder denne till slut till en plats inom klasstrukturen. Hans teori 

innehåller alltså begreppen fält, habitus och kapital, vilka alla samarbetar och formar 

individens plats i samhället. Dessa begrepp kommer löpande att definieras i texten.  

 

4.2.1. Fält  

Begreppet fält är en av grundpelarna i Pierre Bourdieus teori. Det är utifrån fältet hans 

forskning utgår, då han med sina andra verktyg undersöker vad som pågår i de olika fälten. I 
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Bourdieus forskning har fält använts som ett sökarljus för att undersöka systemet av 

relationer mellan positioner (Broady, 1991). Bourdieu menar på att när man undersöker 

fältet, ska en position definieras av sin relation till andra positioner, men även sättas i 

relation till hela systemet av relationer mellan positioner (ibid). Undersöks exempelvis ett 

sjukhus, som är ett fält, kan läkare bestå en position och sjuksköterskor en annan. Dessa 

olika positioner ska då sättas i relation till varandra, samt i relation till andra som arbetar och 

befinner sig i sjukhuset exempelvis patienter. När materialet undersöks är det viktigt att alla 

positioner som upprätthåller fältets struktur presenteras i materialet (ibid).  

 

Bourdieu talar specifikt om två olika fält, det sociala fältet och ”maktens fält”, dessa två olika 

fält ingår i vad Bourdieu kallar för ”produktionsfält” (Broady, 1991). Det sociala fältet 

existerar när en avgränsad grupp människor och institutioner strider om något som är 

gemensamt för dem (ibid). I exemplet ovan om sjukhuset kan det innebära att de som arbetar 

inom den miljön strider om bättre arbetsvillkor, då det existerar ett socialt fält där. För att 

fältet ska få kalla sig för ett socialt fält finns vissa krav som måste uppfyllas. Fältet ska 

karaktäriseras av specialiserade agenter och institutioner, det ska finnas en specifik art av 

symboliskt kapital som ligger till grund för en viss tro inom fältet, samt att det ska finnas 

specifika investeringar, insatser och vinster inom fältet (ibid).  

 

Maktens fält innebär som det låter, det fält som besitter en högre makt i relation till de andra 

fälten. I stället för att säga ”den dominerande klassen” föredrog Bourdieu att kalla det för 

maktens fält (Broady, 1991). Enligt Bourdieu befinner sig vissa discipliner inom maktens fält, 

exempelvis universitet, administration och företagsledarnas konkurrensfält med mera (ibid).  

 

4.2.2. Habitus 

Begreppet habitus utgör en central del av Pierre Bourdieus teori. Gripsrud (2011) liknar 

habitus vid sociala regler som är lagrade i ens egna kropp. Dessa regler fungerar som en 

specifik inställning till världen. Varje person föds med habitus som finns med under livets 

gång och utvecklas. Den påverkar exempelvis de val som görs i livet. Gripsrud (2011) nämner 

även hur habitus påverkar vad som är möjligt/omöjligt för en person att åstadkomma och 

uppnå under livets gång. Han menar på att en person som växer upp med jurister, advokater 

och politiker i familjen har större chans att uppnå liknande karriär i livet. Habitus är alltså 

som en del av ens identitet, beroende på olika saker som var man kommer ifrån och hur man 
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är uppfostrad kan det påverka en persons habitus, det vill säga det sätt en person ser på 

världen. 

 

Broady (1991) beskriver habitus som ett system av dispositioner, som tillåter människor att 

handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Han förklarar att Bourdieu menar att 

dessa system av dispositioner är resultat av sociala erfarenheter, som kan vara allt ifrån 

minnen och handlingar till tankar som finns kvar i kroppen och sinnet. Habitus blir alltså det 

som avgör hur en individ väljer att gå vidare i sitt liv, vilka val denne gör, baserat på vad den 

gått igenom exempelvis fysiskt och psykiskt.  

 

Att inneha habitus är inte bara individuellt, en grupp eller ett samhälle kan även ha en 

gemensam habitus. Konceptet habitus beskrivs som en medlare mellan struktur och praktik 

(Robbins, 2000). Det kan exempelvis innebära att en individs habitus styr vad personen i 

praktiken gör i förhållande till den struktur individen ingår i. Han nämner även hur en 

individ med hjälp av habitus kan ta reda på hur olika strukturella relationer, exempelvis 

fysiska, symboliska och ekonomiska ligger till (Robbins, 2000). Enkelt förklarat kan en 

individ med hjälp av sin livserfarenhet förstå hur omvärlden är strukturerad och vilka 

klasstrukturer som existerar i samhället.  

 

4.2.3. Kapital 

Kapital i Bourdieus mening innefattar en hel del andra aspekter förutom det ekonomiska. 

Pierre Bourdieu använder begreppet kapital för att beskriva var man befinner sig i det sociala 

fältet (Jenkins, 2002). Kapital är ett socialt förhållande som studeras i sociala sammanhang, 

något som Bourdieu kallar för ”fält”, där det överförs och fungerar (Broady, 1991).  

 

I Bourdieus mening existerar olika typer av kapital, som kommer att beskrivas löpande. Det 

mest grundläggande kapitalet i Bourdieus teori är det symboliska kapitalet. Detta kapital kan 

beskrivas som något som erkännes (Broady, 1991). Bourdieu använde detta begrepp för att 

fånga in förhållanden mellan olika grupper, människor, institutioner med mera. Viktig del av 

det symboliska kapitalet är att det inte är något individuellt, utan vilar på det som gruppen 

tycker, därför är det sociala kapitalet det som gruppen accepterar och igenkänner som 

värdefullt (ibid). För att exemplifiera kan man tänka sig Nobel-priset. Detta pris är något 

värdefullt och innehar positiva tankar, den som vinner detta pris är någon som man 
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berömmer och respekterar. Det skulle då kunna liknas vid att alla de som har utfört 

märkbara arbeten som anses kunna vinna, är med och tävlar om det symboliska kapitalet. 

Det symboliska kapitalet innebär relationen mellan exempelvis en individs tillgångar och 

egenskaper och dispositionerna hos dem som värderar dessa egenskaper och tillgångar, 

symboliskt kapital kan därför enbart existera när det råder en samklang mellan objektiva 

strukturer och system av dispositioner (ibid, s. 170).  

 

Det symboliska kapitalet innehåller en del så kallade underkategorier. Bourdieu använder sig 

även av utbildningskapital samt vetenskapligt kapital (Broady, 1991). Dessa kapital 

inkluderar vilken typ av utbildningsnivå individen har uppnåt, exempelvis är det en 

doktorand, forskare, goda betyg och så vidare.   

 

Ett begrepp som fått stor plats i Bourdieus teori är det kulturella kapitalet. Detta kapital 

innebär att man som individ har någon form av examen från en högre utbildning, kan mycket 

om kulturella ting såsom musik eller litteratur samt kan uttrycka sig respektabelt och 

kultiverat i tal och skrift (Broady, 1991). För att kunna uppnå det kulturella kapitalet måste 

en individ uppnå de symboliska tillgångarna. Symboliska tillgångar såsom titlar, examina, 

skriftliga dokument, har lagrats och utvecklats till att inneha en form av inflytande och 

betydelse (ibid, s. 171). Bourdieu använde det kulturella kapitalet som redskap för att 

undersöka dominansförhållanden inom det franska samhället. Dessa dominansförhållanden 

gäller enligt honom i samhället som helhet (ibid, s. 171).  

 

Avslutningsvis presenterar Bourdieu det sociala kapitalet. Med detta menar han 

”förbindelser” som kan exempelvis vara släktrelationer, vänskapsband eller stöd från 

personer med en elitisk bakgrund (Broady, 1991). Detta kapital kan alltså yttra sig från den 

närmsta familjekretsen till de personer som finns i umgängeskretsar, arbetskretsar till att 

helt enkelt ”känna rätt folk” och så vidare. Det som skiljer det sociala kapitalet från de andra 

är att det inte grundar sig i materiella ting, producerad text, kultur, institutioner eller 

liknande, utan enbart i de relationer mellan individer som skapat de grupper individerna 

befinner sig i (ibid). Bourdieu tar det ett steg längre och tänker sig att individerna i en grupp 

skapar sig egna kontakter och positioner som tillsammans skapar en tillgång för alla i 

gruppen, vilket alla medlemmar i gruppen kan dra fördel av (ibid). Det sociala kapitalet 

handlar inte enbart om de relationer som en individ har med andra personer såsom vänner 

och släkt. Bourdieu har lagt mycket fokus på att undersöka hur det sociala kapitalet 

förmedlas och ackumuleras och hur det sedan kan konverteras till ekonomiskt kapital eller 
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utbildnings kapital (ibid, s. 178). Det handlar mindre om att individen har socialt kapital och 

mer om hur individen använder sitt sociala kapital för att nå mer kapital och utvecklas och 

växa inom fältet.   

 

De olika definitionerna av kapital kommer inte att ordagrannt appliceras på materialet. Det 

är omöjligt att kunna undersöka vad en fånge har för utbildning eller vad den kan om kultur, 

musik och konst, då karaktärerna blir som oskrivna blad när de kommer in i fängelset. På 

detta sätt kan inte habitus-begreppet användas fullt ut, då det beskriver ett tänkande som 

uppstår från dagen man föds. I studien kommer begreppet habitus att behandlas från dagen 

karaktärerna kommer in i fängelset. Även kapital-begreppen kommer att användas på ett 

annat sätt i den här studien. Om man tittar noga på hur begreppen är definierade kan man se 

att exempelvis socialt kapital handlar om relationer och hur de skapar tillgångar tillsammans 

och hur kulturellt kapital handlar om hur individen försöker uppnå ett kapital som har värde, 

som exempelvis en titel. Mitt tillvägagångssätt kommer alltså att plocka ur de delar av 

Bourdieus teori som går att applicera på materialet för att undersöka hur karaktärerna 

använder sig av kapital för att utöva makt, skapa makt eller behålla sin makt. Syftet är som 

sagt att undersöka hur maktrelationer konstrueras och hur dessa påverkar situationer och 

händelser som utvecklas.  

 

4.3. Erving Goffman 

Då studien avser att analysera en fängelsemiljö och fångar är det viktigt att kunna förstå den 

delen av världen. Att leva i ett fängelse är som att leva i ett helt annat samhälle än det som vi 

”vanliga” människor lever i. Erving Goffman har utvecklat en teori som handlar om stigma. 

Han forskade mycket inom detta ämne, i vad personer med stigma känner, tycker och tänker, 

med andra ord de personer som är utanför det som anses vara det ”normala”. Nedan kommer 

dessa två begrepp kort att beskrivas för att bidra med kunskap till att inför analysen lättare 

kunna förstå hur dessa personer som lever utanför lagarna anses vara, uppfattas och hur de 

kanske till och med uppfattar sig själv. Goffmans begrepp kommer sedan slutligen att 

tillämpas för att se om dessa uppfattningar har någon betydelse ur ett klassperspektiv.  

 

4.3.2. Stigma 

Stigma handlar om det verkliga. När en person har vissa attribut som inte tilltalar andra gör 

det att personen hamnar i en helt ny kategori, den går från att vara en helt vanlig person till 
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en person man avfärdar, någon icke önskvärd (Goffman, 1963). Stigma kan därför kallas för 

en verklig social identitet, då det går från att handla om vad andra tänker om en till vad man 

är enligt andra. Detta appliceras speciellt på människor som anses vara utanför det 

”normala” som ovan nämnt kriminella, psykiskt sjuka, handikappade människor och så 

vidare.  
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5. Metod  

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för metodologin att presenteras. Först diskuteras 

ansatsen som ligger till grund för studien och vilken metod som kommer att användas. Sedan 

redogörs vilket material som kommer att undersökas, vilka urval och avgränsningar samt en 

kort diskussion angående tillförlitligheten på studien.  

 

5.1. Ansats 

I denna studie undersöktes konstruktionen av maktrelationer genom att titta på i vilka 

situationer som kamper om makt och klass uppstod, vilka relationer som fanns och hur de 

opererade. För att utföra undersökningen tillämpades Pierre Bourdieus metod som 

analysverktyg, vilket kommer att presenteras längre ner i kapitlet. Undersökningen utfördes 

med en kvalitativ ansats. Ahrne & Svensson (2015) diskuterar hur kvalitativ ansats är till för 

att bland annat undersöka fenomen som känslor, upplevelser, tankar, intentioner, hur makt 

opererar samt beslutsfattande, med mera. På detta sätt kunde jag som författare ta reda på 

det som behövdes för nå ett resultat som besvarade frågeställningarna, genom att arbeta med 

en kvalitativ ansats. De diskuterar även hur kvalitativ data är till för att se att vissa fenomen 

finns, hur de fungerar samt i vilka situationer de förekommer (Ahrne & Svensson, 2015). 

Genom att arbeta kvalitativt kunde jag då uppnå syftet och målet med studien, då den utgick 

från att arbeta med fältet och dess situationer och karaktärer. Då materialet analyserades 

djupgående var en kvalitativ metod mest passande. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wägnerud (2010) skriver att en kvalitativ metod hjälper att noggrant läsa alla textens delar, 

helhet och analysera i vilken kontext de ingår. På detta sätt gav den kvalitativa metoden en 

möjlighet för mig att gå på djupet av det material som ska undersökas.  

 

5.2. Material, urval, avgränsningar 

Det material som analyserades var ett avsnitt ur den senaste säsongen av Orange Is the New 

Black. Avsnittet togs del från Netflix, där det krävs ett konto för att kunna se serien och därav 

kommer inte avsnittet att länkas i studien. Det avsnitt som analyserades var avsnitt 7, ”It 

sounded nicer in my head”, ur säsong fyra. För att materialet inte skulle bli för stort och för 

att kunna genomföra en ordentlig analys djupgående, valdes ett avsnitt som material. Varje 

avsnitt är cirka en timme långt, vilket gav en hel del material att arbeta med. Serien har 

hittills producerat fyra säsonger vilket innebär att den fjärde säsongen är den senaste som 

finns tillgänglig för allmänheten. 
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I avsnittet användes enbart en del av materialet för analysen, vilket blev det empiriska 

materialet som studien undersökte. De scener som plockades ut och analyserades var bland 

annat de scener som visade på tendenser av maktrelationer, de som gick att analyseras 

utifrån Bourdieus teori. De scener som alltså användes i studien var de scener som gav svar 

på de frågeställningar som ställdes. I den första delen av analysen bifogades även bilagorna 

löpande i texten för att ge läsaren en chans att förstå vilka personer analysen rörde sig om. 

Tidigare i studien fanns en lista på karaktärer, men då den kom tidigt i texten bifogades 

bilder som en påminnelse av individerna i fältet för att underlätta läsandet.  

 

Valet att analysera den senaste säsongen grundades i två argument. Det första argumentet 

var att i den fjärde säsongen tar Orange Is the New Black upp frågor som rör nutid. Inför den 

fjärde säsongen berättade producenten Jenji Kohan i en intervju att tittarna kunde förvänta 

sig roliga ämnen som hat, ras och de senaste händelserna, som tv-serien vill visa ur sitt 

perspektiv (Idigitaltimes, 2016). Det andra argumentet var att den fjärde säsongen sändes i 

juni år 2016, vilket innebar att det fortfarande var aktuellt och nytt. Det var mer relevant att 

studera ett nyare material för att kunna förstå dagsläget, de ämnen som Jenji Kohan tar upp.  

 

Valet att analysera avsnitt 7 grundades i att avsnittet är mitt i säsongen. Utifrån det 

producenten Jenji Kohan berättade om säsong 4 valdes avsnitt 7 då det är i mitten av alla 

händelser. Mitt i säsongen har en hel del hänt, samt en hel del kommer att hända, vilket 

innebär att detta avsnittet kan komma att erbjuda mycket diskussion. Ett avsnitt från mitten 

av säsongen är också en brytpunkt mellan början och slutet. På så sätt blev avsnittet neutralt 

då det inte valdes av särskilda skäl, utan plockades strategiskt ur en säsong full med avsnitt.   

 

De olika val som har gjorts för att välja säsong och avsnitt är en del av ett strategiskt urval, 

något som kallas för typiska fall. Typiska fall innebär att man väljer ett fall som inte skiljer 

sig systematiskt från andra fall i populationen, och då har man grund för att tro att resultaten 

är generaliserbara (Esaiasson m.fl, 2010). I den här studien var inte avsikten att generalisera 

resultatet. Syftet var enbart att undersöka huruvida maktrelationer konstruerades inom 

fältet. Då både avsnitt sju och säsong fyra inte skiljde sig märkbart från övriga avsnitt och 

säsonger, kom de att användas i studien.  
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5.3. Analysverktyg 

För att utföra studien tillämpades Pierre Bourdieus metodologi. Bourdieu har använt sig 

mycket av kvalitativa studier och de har spelat en stor roll i hans forskning, men har främst 

arbetat kvantitativt då han varit mer bekväm med statistik då det tar mindre tid och är lättare 

att dra slutsatser (Robbins, 2000). Studien utfördes alltså med Bourdieus metodologi, men 

däremot med en kvalitativ ansats.  

 

Pierre Bourdieus metodologi består av tre centrala delar (Robbins, 2000): 

1. Först måste man analysera positionen av fältet man undersöker i relation till det 

dominerande fältet i samhället. 

2. På ett objektivt sätt strukturera upp relationerna inom fältet, undersöka vilka som tävlar 

om kapital samt makt i fältet. 

3. Analysera hur habitus är associerat med de olika positionerna i den sociala sfären i fältet.  

 

1. Det första steget i undersökningen var alltså att analysera vilken position fältet i Orange Is 

the New Black har. När detta var fastställt skulle detta fält jämföras och sättas i relation till 

det dominerande fältet som existerar i samhället. Denna punkt var till grund för resten av 

analysen och behövdes därför för att kunna gå vidare i analysen. Frågor att ställa blev alltså: 

- Vilken position har fältet? 

- Vilket är det dominerande fältet i samhället? 

- Vilken relation har fältet till det dominerande fältet? 

 

2. Steg två i Bourdieus metod bestod av att fastställa fler delar. Steg två var det steg som 

krävde mest analys och där flest punkter fastställdes. Det viktigaste att komma ihåg var att 

alla punkter som undersöktes behandlar de karaktärer som befinner sig i fältet, i detta fall 

Orange Is the New Black. Först markerades vilka relationer som fanns i fältet för att sedan 

strukturera upp dem. Därefter fastställdes vilka personer som fanns i fältet, för att sedan 

undersöka vilka det var som tävlade om kapitalet och makten i fältet. Frågor att ställa till 

forskningsobjektet blev: 

- Vilka finns inom fältet? 
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- Vilka relationer finns inom fältet? 

- Vad finns det för kapital att tävla om? 

- Vilka är det som tävlar om kapitalet inom fältet? 

- Vad finns det för makt att tävla om? 

- Vilka tävlar om makten i fältet? 

 

3. Det tredje och sista steget i Bourdieus metod var att undersöka vilka positioner som fanns i 

den sociala sfären i fältet och analysera hur habitus var associerat till dessa positioner. I det 

här steg undersöktes även vad som är den sociala sfären inom fältet. Frågor att ställa utifrån 

steg tre blev: 

- Vilken är den sociala sfären? 

- Vilka positioner finns inom den sociala sfären? 

- Hur är habitus associerat till dessa positioner? 

 

5.4. Tillförlitlighet 

Innan studien genomfördes hade jag redan sett alla avsnitt av Orange Is the New Black på 

min privata fritid. Då jag redan visste på ett ungefär vad som hände i serien kunde det tyckas 

att det påverkade studien, att egna privata tankar och åsikter sken igenom i studien, eller 

läsaren kanske ställde sig frågan varför studien skulle utföras om författaren redan visste vad 

som hände i serien. Jag vill då nämna att alla typer av serie som man tittar på kollar man på 

ur andra aspekter, att lära sig, av komiska skäl et cetera. Detta var första gången jag tittade på 

avsnittet ur ett forskningsperspektiv, vilket gav en helt ny syn på händelserna. Det är inte 

troligt att serien tolkas på liknande sätt som man gör när man undersöker den. Det var 

positivt att jag redan hade en förförståelse av serien då enbart ett avsnitt analyserades. Då det 

inte fanns plats för att diskutera en hel säsong eller flera avsnitt, kunde jag med hjälp av min 

förförståelse förklara saker för läsaren som kanske inte var helt självklara.  

 

För kvalitativa studier är det viktigt att texten ska vara tillförlitlig, det vill säga att studien ska 

vara korrekt och inte ha utförts för enbart ens egen vinning. Författarens egna åsikter och 

tankar ska inte lysa igenom i texten. Ahrne och Svensson (2015) diskuterar bland annat 

transparens och triangulering, där de menar att det är viktigt att kunna kritiskt granska en 
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studie och att författaren tydliggör under studiens gång alla de val som gjorts, samt att genom 

att kombinera flera olika teorier och metoder kan man som författare komma närmare en 

”objektiv” sanning. Genom att hela tiden arbeta med att vara tydlig, redovisa varje val som 

görs i studien, återkoppla material, tidigare forskning, teori med mera försökte även den här 

studien uppnå en tillförlitlighet hos läsaren.  

 

5.4. Metodkritik 

Under studiens gång blev det mer och mer tydligt att valet av metod och teori inte var rätt för 

den här typen av studie. Jag har försökt att studera vilka klasstrukturer som existerar men 

det har visat sig att jag snarare har undersökt konstruktionen av maktrelationer. Att tillämpa 

Pierre Bourdieus teori och metod lämpade sig alltså inte till en sådan här studie. Jag har 

applicerat de delar av Bourdieus teori som var relevanta för studien och på så sätt kommit 

fram till studiens resultat. För att kunna slutföra studien har jag alltså behövt anpassa teorin 

efter min studie och enbart plockat vissa delar som går att tillämpa på studien. Den främsta 

delen från Pierre Bourdieus teori som har applicerats på studien har alltså varit 

maktperspektivet.  

 

Hade studien applicerats på ett annat material hade det funnits möjlighet för att kunna 

utföra en riktig klasstudie. För det första är serien en populärkulturell text och fiktion vilket 

innebär att det är svårt att gå hela vägen med studien, det är ingen absolut sanning då serien 

är skapad av en annan person. För det andra utspelar sig tv-serien i ett fängelse vilket betyder 

att informationen som sänds ut till tittarna är begränsad. Det tittarna inte får reda på är den 

bakgrund som exempelvis fångarna kommer ifrån, vilket är omfattande information för att 

kunna studera klass och dra slutsatsen att klasstrukturer existerar. Det positiva däremot var 

att den maktrelation som studien visade innebar tendenser som skulle kunnat leda till 

klasstrukturer. Skulle materialet exempelvis vara en dokumentär och liknande resultat kunde 

urskiljas då skulle man kanske kunnat dra vissa slutsatser om tendenser till klasstrukturer.  

 

Jag vill även klargöra att begreppet klass innebar makt i min studie. Då klassbegreppet är 

ämnet i teorin och metoden var jag tvungen att använda mig av det. Jag kunde inte ta bort 

begreppet från studien då det är klass som teorin och metoden utgår från, det skulle annars 

blivit missvisande. Så varje gång klassbegreppet kom upp i texten innebar det i min mening 

maktperspektiv. Fokus i studien ligger genomgående på makten inom fältet.  
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6. Analys 

I detta kapitel kommer analysen att presenteras i den ordning som har beskrivits under 

kapitlet angående analysverktyg. Under varje rubrik ingår exempelvis steg 1 och så vidare, för 

att underlätta för läsaren och förstå i vilken ordning analysen utformas.  

 

6.1. Fältets position 

Orange Is the New Black utspelade sig, som tidigare nämnt, i en fängelsemiljö. 

Fängelsemiljön tog därför upp den mesta av tiden i tv-rutan. Den här miljön var alltså det fält 

som studien avsåg att undersöka. Fältet hade inte en stark plats, eller bra rykte, inom 

samhället och var därför inte det dominerande fältet. Det dominerande fältet inom Orange Is 

the New Black var världen utanför fängelset, vilket i detta fallet innebar allt som befann sig i 

friheten utanför dörrarna. Det dominerande fältet kunde i detta fall även kallas för maktens 

fält, eftersom alla utanför fängelset besatt en mycket större chans att lyckas än de fångar som 

satt i fängelset. Detta blev tydligt under vissa scener, men specifikt vid en scen där Daya 

konfronterade sin mamma angående ett test och sin frisläppning inom någon vecka. 

Meningen med testet var att underlätta för fången att komma ut på arbetsmarknaden.  

 

Daya: You don’t even know how to try. 

Diaz: Try what? How to pass their wack-ass tests? Passing their stupid tests ain’t gonna 

bring the kids back Daya. They wanna se money! *sighs* They tell you to get the GED like 

it’s gonna change anything. How’s GED gonna make me not a felon?  

 

I scenen ser man tydligt att det fält som dessa individer befinner sig är i underläge. Först och 

främst diskuterade de kring testet,och Diaz påpekade att testet inte kommer att ge tillbaka 

henne barnen. Här kunde man urskilja avsaknaden av makt. Diaz hade inte ens rätten att 

hämta sina barn eller träffa dem när hon ville, det hade någon annan bestämt. Karaktären var 

därför i underläge, det var någon annan som bestämde över hennes liv. Det innebar att de 

som har makten till att bestämma befann sig i det dominerande fältet.  

 

En annan sak som Diaz sa som påpekade var de befann sig i för position var när hon sa att 

testet inte kunde förändra någonting och definitivt inte kunde radera ett brottsregister. Att 

vara brottsling och ha ett brottsregister är något som inte anses vara accepterat i samhället, 
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vilket leder till att man befinner sig i fängelset. Detta brottsregister är en del av individernas 

stigma. Som Goffman (1963) beskriver är stigma ett attribut som inte tilltalar andra och 

därav blir man avfärdad. Brottsregister kan därför ses som stigma då det är en negativt 

attribut att inneha. Detta gjorde det tydligare att dessa individer inte befann sig i det 

dominerande fältet. Man skulle även kunna säga att detta brottsregister tydliggjorde en vi-

mot-dem känsla i scenen. ”Vi” (fångarna) försökte passa in igen efter att ha gjort sin tid på 

fängelset. Scenen visade på hur fältet, där fångarna befann sig i, besatt en negativ klang över 

sig. Testet skulle inte hjälpa henne att bli av med ryktet av att vara en brottsling. 

 

En annan scen som visade på fältets svaghet till skillnad från det dominerande fältet i 

samhället var en scen mellan Caputo och Red. I scenen blev Red tillsagd att göra en specifik 

sak, att leverera mat till Judy Kings rum. Hon blev irriterad av att få höra detta och 

ifrågasatte Caputo över situationen. Han lät sig inte bli förnedrad och satte henne nästan på 

plats i scenen.  

 

C: You’re getting special use of the common room tonight. That’s a privilege not given 

lightly.  

R: Oh, I didn’t know you were keeping tabs on the day-to-day anymore.  I thought you were 

up in some ivory tower.  

C: There’s a good view from that tower.  

 

Utifrån den här scenen kunde man uttolka två argument för att beskriva att fängelset inte var 

det dominerande fältet i samhället. För det första såg han till så att hon var medveten om att 

hon fick använda det allmänna rummet under kvällen. Detta är något som krävde honom 

mycket att ge henne. Även här kunde vi se att hon inte hade rätten att ta vad hon vill eller 

göra vad hon vill utan tillstånd, vilket enbart exempelvis Caputo kunde ge henne. Detta var 

som sagt något som påvisade fältets svaghet då fångarna inte var fria vilket innebar att de 

inte hade de möjligheter som en fri människa ute i det vanliga samhället har. Samtidigt 

visade diskussionen kring ”the ivory tower” hur Caputo hade mer makt än henne då hon satt 

fast i fängelset medan han befann sig någonstans med mer makt.  
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6.2. Relationer inom fältet  

Inom fältet existerade en rad olika relationer, exempelvis mellan två personer/flera personer, 

grupperingar, och så vidare. För att tydliggöra detta kapitlet kommer en presentation av varje 

relation som var viktig för händelserna.  

 

 

Bild 1. ”Svarta gänget”. En bild av fyra kvinnor med mörkare hudfärg, som kallas för ”det svarta gänget” inom 

fältet. 

 

Först presenteras denna gruppen av människor. I gruppen tillhörde Crazy Eyes, Taystee, 

Black Cindy och Abdullah. De hade en stark relation till varandra. Detta var det så kallade 

”svarta gänget” i fängelset.  
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Bild 2. Joe och Linda. Bilden visar relationen mellan fängelsets VD Joe Caputo och Linda, som arbetar med 

”den högsta ledningen”. 

 

Nästa relation som spelade stor roll i avsnittet var relationen mellan Joe och Linda. Som 

tidigare nämnt var Joe VD:n på fängelset medan Linda arbetade högre upp med cheferna, 

inom analysen kallas de för ”den högsta ledningen”. Deras relation var inte enbart 

arbetsmässig utan även utvecklats till en kärleksrelation, som det märks i scenen ovan när de 

diskuterar att träffas privat.  
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Bild 3. ”Familjen”. Här visas en bild av gruppen som kallas för ”familjen” inom fältet. Gruppen består av sex 

karaktärer som har funnits med sedan starten av tv-serien. 

 

Gruppen kallades för familjen inom fältet. Den utgjordes av (från vänster, övre bilden) 

Norma, Big Boo, Nicky, Morello och Gina Murphy, samt Red (undre bilden, kvinnan i vit/grå 

tröja). Gruppen hade varit nära varandra sedan start och i bild 2 syns hur Nicky 

återförenades med Red och resten av gänget efter att ha varit borta ett tag.  

 

 

Bild 4. ”Latino-gänget”. Gruppen består av människor som ursprungligen kommer ifrån Latinamerika och 

därav kallas för ”latino-gänget”. Gruppen är i avsnittet uppdelat i två mindre grupper, vilket kan ses ovanför. 

 

Inom fängelsefältet fanns även ett stort så kallat latino-gäng. De kallades för latino-gänget då 

de ursprungligen kom ifrån Latinamerika. Viktigt att påpeka här var att det var oklart om de i 

bilden till var delaktiga i det som hände i bilden till vänster (kommer att diskuteras senare). 

Denna punkt var enbart för att kartlägga att det existerade ett gäng där människor med 

samma ursprung känner någon samhörighet till varandra och har därför gått ihop och hittat 

varandra i umgänget. Detta innebar inte att alla var involverade i samma situationer och 

händelser. I den här grupp fanns bland annat Daya, Mendoza, Ruiz och Diaz.  
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Bild 5. Lolly och Healy. Här ses relationen mellan fången Lolly och terapeuten Healy som arbetar inom 

fängelset. 

 

Relationen, som bilden ovan visar, var mellan Lolly och Healy. I detta avsnittet fördjupades 

deras relation där han försökte hjälpa Lolly att klara av fängelselivet utan att bli skickad till 

psyket. I bilden ovanför befann de sig i en stor ”låda” som Lolly hade byggt, där hon kände sig 

trygg. Ovan syns Healy diskutera med henne, en intim situation vilket skapar förståelsen för 

djupet av deras relation.  

 

 



33 
 

Bild 6. ”Nazi-gänget”. Det gäng som kallas för ”Nazi-gänget” inom fältet på grund av deras åsikter och tankar. I 

bilderna ovanför visas hela gänget, men den övre bilden visar de som tar mest plats i avsnittet. 

 

Bilden ovanför visar gruppen i fängelset som kallas för Nazistgruppen. Denna grupp utövade 

sina tankar och åsikter på ett öppet sätt. Chapman, som var huvudkaraktären i Orange Is the 

New Black, velade fram och tillbaka under avsnittet angående att gå ur gruppen, men valde i 

slutändan att stanna och vara en av dem. I gruppen befann sig bland annat Chapman, Sankey 

och Skinhead Helen. 

 

 

Bild 7. Erica ”Yoga Jones” och Judy King. Ovanför visas relationen mellan Yoga Jones (till vänster i bild) 

och Judy King (till höger). 

 

Avslutningsvis gick det att identifiera en sista relation inom fältet och det var mellan Erica 

”Yoga Jones” och Judy King. Denna relation var speciell då Judy King var en offentlig figur, 

känd utanför fängelset, och blev därför behandlad på ett annat sätt än de andra, till och med 

bättre behandlad enligt de andra fångarna. Yoga Jones delade rum med Judy King och i 

avsnittet märktes det hur Yoga Jones njöt av vänskapen på grund av alla fördelar hon fick ta 

del av genom att vara vän med Judy King.  

 

6.3. Tävling om kapital 

Nazi-gänget 
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Detta gänget tävlade huvudsakligen om två olika kapital: symboliskt kapital och socialt 

kapital. Att de tävlade om symboliskt kapital utmärktes bland annat på de sociala situationer 

de befann sig i, där de ville övertyga de andra om att tycka likadant. 

 

Chapman: We’re members of a community task force. 

Boo: They are a white power group. 

Sankey: That’s not true. Not officially. But we’re working on it. 

Morello: I don’t think racism should be a group activity. It’s private. 

Sankey: Agree to disagree. 

 

I scenen fick vi som tittare fastställt att 1, gruppen var medveten om vad de höll på med, att 

det är rasism, 2, de såg sig själva som medlemmar av en gemensam arbetsgrupp och 3, de var 

öppna med det och såg en framtid och utveckling. Även om de andra var skeptiska till det 

Nazi-gänget sa fortsatte de att positivt se på framtiden och nästan förväntade sig en 

utveckling där skulle vinna över de andra till sin sida. Detta var ett exempel på att de tävlade 

om symboliskt kapital då den andra sidan ännu inte accepterat deras tillgångar och 

egenskaper, men de fortsätte att sprida sitt budskap tills de vann. De tävlade om 

erkännandet.  

  

Förutom det symboliska kapitalet tävlade även Nazi-gänget om det sociala kapitalet. Som 

ovan nämnt försökte de vinna över personer, sprida sitt budskap, sälja in sig och utöka sig. 

Förutom att de var en liten grupp som hade funnit varandra, försökte de även rekrytera 

andra medlemmar. På detta sättet blev det tydligare att det var socialt kapital de tävlade om. 

I utbyte av att få vara med i gruppen erbjöd gruppen skydd, trygghet och gemenskap, vilket 

syntes utifrån olika scener när de försökte skydda Chapman, när de tränade tillsammans och 

peppade varandra, när de gick tillsammans som grupp överallt och så vidare. Genom att 

försöka sälja sitt budskap kunde de växa och på så sätt bli större och mer kraftfulla och 

åstadkomma saker och ting.  

 

Joe  

Joe, VD:n för fängelset, hade som tidigare nämnt en relation med Linda, en högre uppsatt 

person. Joe utmärkte sig i serien då han inte var så hård mot varken personerna inom eller 
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utanför fältet. Trots att han var chefen inom fängelset kämpade han för fångarna. Han ville 

att de skulle utbilda sig och lära sig saker för att lättare kunna klara sig när de blev frisläppta, 

därav gick det att påstå att Joe på något sätt tävlade om utbildningskapitalet. Med det sagt 

kunde man inte se att någon av fångarna redan hade utbildningskapital, utan att han 

kämpade för att de skulle få det. Detta utmärkte sig särskilt inom scenen som visades ovan i 

presentationen av relationerna. Joe hade gett förslag till olika typer av kurser för fångarna 

där bland annat historia och liknande ämnen ingick. När han träffade Linda för att fira att 

förslaget gått igenom, lät det såhär:  

 

Caputo: Where’s the math and science and 

Linda: Oh, um.. uh, we switched it out with basic carpentry and plumbing. We agreed on 

more vocational classes, remember? 

Caputo: But you took out every core class. (Linda pops a cork). There’s no English, there’s 

no History, there.. There’s not even an arts class. I… ”Concrete 101”? ”Foundation Pouring”? 

What is that? None of this is in my original proposal.  

Linda: Well, I told you that there would be some adjustments.  

Caputo: It’s all construction. It’s a chain gang. 

Linda: No. No, it is a school, technically. We need to emphasise the school part, otherwise 

we have to pay them their 11 cents an hour. Right? (Linda is chuckling) 

 

Medan Joe ifrågasatte och såg besviken ut för hur projektet avslutades var Linda glad för att 

det åtminstone gått igenom. Till skillnad från honom blev det tydligt i scenen hur hon inte 

brydde sig om fångarna. Hon fortsatte med att le genom hela scenen och öppnade en flaska 

champagne och hällde upp, medan han stod där helt ställd över vad han precis hade fått höra. 

Även i denna scen blev det tydligare vad för typ av utbildning han var ute efter för fångarna 

men i stället fick kurser där de skulle lära sig bland annat att lägga betong.  

 

Förutom att han tävlade om utbildningskapitalet, tävlade han även om det sociala kapitalet. I 

avsnittet försökte Joe att få igenom förslag som kanske inte är de mest vanliga att en VD vill 

få igenom, däribland förslaget om skolkurser. Han försökte att nå acceptans ifrån de högre 

uppsatta, men även Linda då det framstod som att han försökte imponera på henne. Joe 

försökte, genom att utnyttja sina kontakter och sin kunskap, att växa, individuellt men även 
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att fängelset skulle utvecklas. Han utnyttjade det han kunde och visste för att arbeta mot 

bättre villkor, för att nå mål som ingen annan nått förut, och på så sätt tävlade han om det 

sociala kapitalet, inom företaget.  

 

6.4. Tävling om makt  

Latinogänget vs. Nazi-gänget 

Redan från början av avsnittet visades konflikten mellan Nazi-gänget och Latino-gänget. 

Situationen där Blanca Flores dök upp i badrummet som inte tilhörde hennes våning, ledde 

till att Chapman beslutade sig för att hålla ihop med Nazi-gänget, för skydd. Scenen avgav 

mycket spänning och det fanns tydligt en konflikt. Det hade uppstått en maktkamp mellan 

Nazi-gänget och Latino-gänget där det handlade om vem som ska vinna, få mer makt, 

markera sitt revir och nästan äga fängelset. Då ingen annan information utelämnades 

verkade fokus av maktvinnandet ligga på ryktet, att alla skulle veta vilket gäng som var mest 

maktfullt inom fältet.  

 

Förutom den första scenen handlade inte avsnittet så mycket om konflikten och tittaren fick 

inte reda på så mycket mer. Många andra händelser fick mer tid i avsnittet än konflikten 

mellan Nazi-gänget och Latino-gänget. Avsnittet tog däremot en oväntad vändning mot 

slutet, när Chapman, under en fest för Nickys ”hemkomst”, blev lurad när hon trodde att hon 

enbart skulle diskutera med Stephanie Hapakuka. Det Chapman däremot inte visste var att 

bara någon minut senare skulle Latino-gänget komma och brännmärka henne med symbolen 

av ett hakkors. Hakkorset är sedan andra världskriget associerat med nazism, Hitler och 

massmorden av judarna. Hakkorset fick hon brännmärkt för hennes koppling med Nazi-

gänget inom fältet i Orange Is the New Black.  

 

På detta sätt försökte Latino-gänget återta makten inom fältet. Genom att fånga in Chapman 

när hon var ensam utan skydd och utsätta henne för den psykiska och fysiska smärtan att 

brännmärkas utan bedövning, visade gänget vem som var mer maktfull inom fältet. I den 

scenen sa Ruiz bland annat att ”..oh you’re a gangster too Chapman” och bara för det skulle 

hon också få ”..a label on you”. De ville markera för omgivningen att Chapman inte var den 

som de flesta kanske tror, utan att hon var en mörk person som sysslade med mörka saker 

och därför borde hon lära sig en läxa. 
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Nazi-gänget försökte också under hela avsnittet markera på olika sätt att de ville ha makten 

inom fältet. Under kapitlet om vem som tävlade om kapitalet, visades exempel på vad Nazi-

gänget sa, tyckte och tänkte som innebar att de försökte tävla om inte enbart kapital utan 

även om makten inom fältet. Då de hade en konflikt med Latino-gänget fick dem en 

möjlighet att visa hur man hanterar sådana situationer i grupp. Mot slutet av avsnittet, i 

scenen med Chapman och Latino-gänget, verkade Latino-gänget ha tagit över inom fältet 

men även försvagat Nazi-gänget.  

 

Vakterna vs. fångarna/resterande arbetare 

Under flera olika scener visades det hur vakterna inom fängelset försökte inte enbart hålla 

koll så allting var som det skulle vara utan även försökte ha kontroll och visa fångarna vem 

det var som bestämde i fältet. Viktigt att poängtera är att vakterna inte använde sig av fysiskt 

våld eller fysiska aktioner för att uttrycka sig utan de utövade sitt maktutövande genom sin 

auktoritet. Speciellt vid en scen, som snart kommer att presenteras, visas hur vakten tävlade 

om makten med fängelsets terapeut.  

 

Efter att Piscatella hittat Lolly, som rotade i skräpet, gick han med henne till terapeuten 

Healy för att lösa situationen. Healy, som förstod vad Lolly gick igenom och vilka problem 

hon hade, diskuterade med både Piscatella och Lolly om situationen som hänt, varav han sa 

att han skulle ta hand om henne och hjälpa henne med det som pågick. När Lolly fortsatte 

prata om situationen, uppfattade Piscatella henne som stöddig och sa till Healy ”..Keep a 

tighter leash on your pet nut or next time, I’m sending her to Psych”. I den här situationen 

försökte Piscatella visa både Healy och Lolly vem det var som bestämde, trots att han ”bara” 

var en vakt jämfört med Healy som var terapeut och som hade mer utbildningskapital, 

erfarenhet och kunskap. Han refererade inte enbart till Lolly som ett husdjur och att han 

skule skicka henne till psyket om hon inte skötte sig, utan även markerade för Healy att om 

han inte löste problemet skulle Piscatella sköta det.  

 

Förutom detta skedde andra situationer där vakterna försökte markera att de hade ett 

maktövertag. När Piscatella hittade Lolly rotandes i skräp sa han till henne ”If you run away 

from me you will regret it”. Han hotade henne i denna situation genom att implicera att 

straffet skulle få henne att ångra att hon ens tänkte på att rota i skräpet. En annan situation 

var när en vakt gav Red en varning för att ha kramat Nicky alldeles för länge, enligt honom. 

Genom dessa små situationer som hände försökte vakterna att visa inte enbart fångarna, utan 
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även exempelvis Healy, att konsekvenser fanns och att vakterna inte var rädda för att ta till 

med straff, som kunde vara allt ifrån milda till hårda straff.   

 

Fångarna inom fältet försökte hela tiden utmana exempelvis vakterna och i vissa situationer 

till och med visade attityd. I scenen där fångarna hälsade Nicky välkommen tillbaka sa hon 

kommentarer som ”there has already been an orgy of touching” och ”so I guess pussylicking 

is also off the table?”. Med dessa kommentarer tryckte hon på gränserna med sina vulgära 

ord samtidigt som hon utmanade regeln vakten gav dem, att inte kramas, och speciellt inte 

för länge. Det är däremot inte sagt att fångarna hade övertaget heller. I en scen där Nicky 

återvände till fängelset genomgick vakterna rannsakan av vissa utvalda fångar. I denna scen 

försökte Nicky ta reda på vart hon skulle sova. Innan hon hann fråga fick hon svaret: 

”..rubbernecking causes accidents from my foot up your ass. Got it?”. Med andra ord sa han 

att hennes nyfikenhet kunde skapa olyckor, som han exemplifierade med att slå foten upp i 

hennes rumpa. Han visade på ett maktutövande där han kunde utnyttja sin position av att 

vara fängelsevakt.  

 

Den högsta ledningen/Linda vs. Joe 

Inom fältet fanns ytterligare en maktkamp som pågick mellan fängelsesystemet/Linda/de 

högre uppsatta och Joe inom fältet. Frågorna som gick att ställa var: vem är det som styr och 

ställer inom fältet av dessa två olika grupper? Det var inte helt tydligt. Trots att Joe var VD 

och styrde det mesta inom fängelset, hade han ett system att följa med vissa regler och lagar. 

Även om Joe följde alla regler försökte han utmana dem, genom att exempelvis ta fram ett 

förslag om kurser för fångarna. Detta lyckades han med till en viss del, då han skapade ett 

projekt med kurser, kurser som däremot var framlagda av de högre uppsatta. Det pågick hela 

tiden en maktkamp om hur stället skulle styras, där Joe försökte utmana men samtidigt fick 

ge sig lite i sina förslag. 

 

Joe och Linda hade inte enbart en arbetsrelation, utan även en kärleksrelation. Detta 

påverkade Joe på ett sätt som var svårt att komma underfund med. Hur stor påverkan deras 

privata relation hade på deras professionella relation var svår att avgöra men det hade en 

påverkan. I scenen, som flertal gånger nämnts ovan, där han fick reda på hur kurskatalogen 

till slut blev visades en besviken Joe. Linda försökte övertala honom att det var en vinst att få 

igenom ett projekt och försökte ignorera att Joe blev ledsen av resultatet av projektet. Det var 

svårt att avgöra hur relationen hade en påverkan då det var svårt att se om Joe hade reagerat 
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annorlunda om han inte hade tyckt om Linda privat. Även om det fanns en maktutövning så 

valde han att ge sig i avsnittet och sa inte emot så mycket som han skulle kunnat göra, om det 

inte vore för henne.  

 

Det Linda även gjorde var att visa med små implikationer och kommentarer att Joe inte var 

med i högsta ledningen och inte hade så stort inflytande till vissa förslag som han kanske 

önskade. Hon nämnde i en scen ”..Joe you don’t get to be Orson Welles. We have to meet 

them halfway.”, något som indirekt säger till honom att han egentligen inte hade en stor 

makt och inte hade rätt till vissa saker, vilket var anledningen till att de behövde mötas 

halvvägs med ledningen. Även om Joe kanske inte vann dessa små kamper och konflikter 

som uppstod, så försökte han att utmana ledningen och samtidigt vinna Lindas förtroende 

och kärlek.  

 

Judy King vs. De övriga fångarna 

Inom fältet pågick även en maktkamp mellan Judy King och de resterande fångarna. Judy 

King, som var en tv-personlighet och känd person utanför fängelset, fick specialbehandlingar 

i fängelset. De ansvariga behandlade henne extra bra för att fängelset inte skulle riskera att få 

dåligt rykte när Judy King blir frisläppt, då hon hade makten att påverka omgivningens 

åsikter om Litchfield. Detta skapade spänning mellan henne och de övriga fångarna, då de 

såg hur hon blev behandlad jämfört med dem. Judy King hade sitt egna rum som hon delade 

tillsammans med Yoga Jones, i en avskild del av fängelset. Där hade de sina sängar, 

skrivbord, matbord och så vidare. De övriga fångarna försökte att nå upp till hennes nivå och 

förstöra för henne. I det sjunde avsnittet skedde bland annat två olika typer av händelser som 

påvisade den maktkamp som existerade mellan de två grupperna.  

 

En annan sak som påverkade att Judy King blev behandlad annorlunda var att hon inte hade 

den stigma som de andra fångarna hade. De andra fångarna inom fältet hade ett stigma som 

sa att det var något fel på dem, de var kriminella men kanske till och med var psykiskt sjuka 

och så vidare. De hade alltså någonting som gjorde att de sågs som annorlunda inom fältet, 

och att de var annorlunda jämfört med de som arbetade där, då fångarna har gjort sig 

skyldiga till brott och blivit dömda för det. Då Judy King hade skapat sig ett namn utanför 

fältet Orange Is the New Black ansågs hon inte ha ett stigma. Hon hade socialt kapital, hon 

hade kunskap och en viss habitus som uttryckte att hon egentligen inte passade in i fängelset. 

Detta påverkade hur hon blev behandlad av de övriga inom fältet, ytterligare en förklaring till 
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varför hon fick vissa förmåner och vilken betydelse hennes tv-karriär hade för henne. Även 

om Judy King hade gjort fel och hamnat i fängelset suddades det ut på grund av den hon var 

som person och den karriär hon hade i bagaget.  

 

Det svarta gänget försökte bland annat, med hjälp av sin mobiltelefon, att ta en bild 

tillsammans med Judy King och sprida till allmänheten. Först och främst ville de göra detta 

för att själva tjäna på det men även för att sprida rykten och negativ publicitet av henne. De 

lyckades ta en bild där Cindy sprang efter Judy King med armen upp i luften, så det såg ut 

som att hon skulle slå henne. När de diskuterade att denna bild var opassande, såg de på tv:n 

att Judy King i sina tidigare dagar var med i en reklamfilm som ansågs vara rasistisk och 

kränkande. När det svarta gänget såg detta bestämde de sig för att bilden de tagit skulle 

komma ut till samhället och delas. Cindy citerade även ”..You know, I think my mom would 

be totally fine seeing me beat down Judy King”. Med andra ord sa Cindy att hon var helt okej 

med att världen skulle få se en bild där det såg ut som att hon skulle slå Judy King och att 

inte ens hennes mamma hade haft något emot det.  

 

En annan situation som påvisade att det fanns en form av maktkamp mellan Judy och de 

övriga var när Joe berättade för Red att måltiderna skulle serveras i Judys rum och att hon 

inte skulle äta med de andra i matsalen. Här sa bland annat Red ”..Why? She’s too good to 

eat with the rest of us?” som indikerar de privilegier Judy fick, som fick möjlighet att äta i sin 

ensamhet. Detta var en av de specialbehandlingar som Judy fick, inte enbart att få äta i sitt 

rum utan även att få maten levererad till rummet. När Mendoza fick höra av Red vad som 

gällde sa hon ”..Where those eyedrops at?”, en indikation på att hon ville spetsa Judys 

måltid, nästan lära henne en läxa och visa att hon inte var bättre än resterande fångar.  

 

När Diaz levererade maten till Judy uppstod annorlunda situation. En situation som påvisade 

skillnaden mellan Judy King och Yoga Jones och de resterande fångarna. Utanför rummet 

stod en vakt som skyddade ingången. Diaz, som är en latina, kom och levererade maten till 

Judy och Yoga Jones som vilade i sitt lilla krypin. Scenen påminde om ett gammalt samhälle 

med tydliga hiearkiska nivåer. Även Judys sätt att prata till Diaz sa mycket: 

 

Diaz: Now I know. This is how the other half lives? 
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Judy: Oh, is that supper? Thank goodness, I thought you all had forgotten about me up 

here. 

Diaz: Sorry, I got lost in the woods on my way to your magical pleasure dome. I’m 

surprised you ain’t got your own private chef. You already got your own private yoga 

instructor. Or is she your food taster? 

Yoga Jones: It’s not that wonderful. We’re very isolated up here.  

 

Judys sätt att prata med Diaz påvisade bland annat en högre grad av intelligens, hon visade 

även tydligt själv att hon var lite högre upp än alla andra genom att säga att hon väntat på 

maten där uppe och trodde att de hade glömt henne. Diaz å andra sidan visade på frustration 

och attityd genom att påpeka att Judys egna cell var långt bort ifrån alla andra. Med sarkasm 

påpekade hon att Judy hade sin egna yogainstruktör och att hon konstigt nog inte hade en 

privat kock. Yoga Jones försökte däremot att lindra situationen och inte göra en så stor sak av 

det genom att påpeka att de var ensamma där uppe, utan sällskap, i en isolerad miljö. Detta 

påminde lite om gamla samhällen, där de rika människorna var i sin del av staden medan de 

andra befann sig på andra sidan staden. Om de var i närheten var det tydligt att de inte 

passade in där. På samma sätt funkade relationen mellan Judy och Yoga Jones och de övriga. 

Trots att Diaz inte ville servera maten så gjorde hon det för att hon var tvungen, men hon var 

samtidigt noggrann med att påpeka missnöjet och var inte rädd för att visa attityd. 

 

Trots att det blev tydligt att Judy King besatt en större makt av denna grupp av människor, 

påvisade alla situationer som uppstod att det fanns en irritation, orättvisa och missnöje, men 

även en vilja att kämpa emot och förändra den pågående situationen. 

 

6.5. Det sociala fältet  

Inom det sociala fältet i Orange Is the New Black existerade en del olika positioner som 

upprätthöll fältets struktur. Alla dessa olika positioner bidrog till att saker och ting fortsatte 

att vara som dem var, utan några förändringar. De positioner som existerade var: 

 

1. Fångarna 

2. Vakterna 
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3. Terapeuten Healy 

4. VD:n Joe 

5. Högsta ledningen, där bland annat Linda ingår 

 

Det sociala fältet utgjordes av fängelset, som var fältet inom studien. Trots att vissa scener 

visades utanför fältet handlade det i slutändan om fängelsefältet i sig. Varje scen, varje 

händelse och varje situation handlade om fängelset och livet där. Likaså de positioner som 

existerade, var alla inom fängelset, och trots att högsta ledningen inte befann sig på plats på 

fältet var de ändå involverade inom fältet då det handlade om förändringar/förbättringar 

inom fältet. Varje position hade en habitus som var associerad till hur personerna inom 

gruppen funkade, vilket kommer att beskrivas nedan. 

 

6.6. De olika positionernas habitus 

Fångarna 

Fångarna var, som tidigare nämnt, uppdelade i flera små grupper utefter vem de umgicks 

med och vilka de var fiender med. Trots det hade alla fångar en gemensam habitus som 

avgjorde hur de betedde sig inom fältet. Alla fångar hade en sak gemensam och det var att de 

alla satt inne med begränsad frihet och regler de behövde följa. Därav fick inte fångarna bete 

sig hur de ville och säga vad de ville om de skulle klara sig bra inom fältet. Att fångarna följde 

reglerna, pratade när de fick prata, tystnade när de behövde vara tysta och gjorde det de blev 

ombedda till att göra var en del av positionens habitus. Detta var ett exempel på vad som 

menades med att en individs habitus styr vad en person gör i relation till den struktur 

individen befinner sig i. Varje fånge inom fältet var begränsad och behövde därefter lära sig 

att anpassa sig till den struktur individen levde i. På detta sätt lärde sig fångarna att klara sig 

inom fältet. När de bröt mot dessa regler och inte agerade efter hur habitus hade lärt dem att 

agera, fick det konsekvenser. Som avsnittet visade när Lolly bettede sig på ett visst sätt för att 

hon var mentalt sjuk ville vakten skicka henne till psyket. Detta var exempel på när fångar 

inte agerade efter hur de förväntades att agera.  

 

Förutom att fångarna hade en gemensam habitus, så hade även varje grupp inom fång-

positionen en egen habitus. Ett tydligt exempel på detta var Nazi-gänget. Nazi-gänget 

utmärkte sig på så sätt att de hade vissa specifika åsikter och tankar. Gängets habitus var att 

de tänkte att vita är nedanför de svarta i hierarkin, att vita skulle sluta skämmas och börja ta 
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över, att de svarta inte var värda något jämfört med de vita, för att citera Sankey var de som 

”apor”. En del av deras habitus blev alltså att tänka och tycka på detta sätt. En annan del av 

deras habitus var hur de ser ut. Dessa åsikter skulle inte gå ihop med att ha en utländsk i sin 

grupp, alla hade därför ett ariskt utseende, ljusa och blåa ögon. En annan del som var 

utmärkande för just utseendet var det avrakade håret och därmed kallade de sig bland annat 

för ”Skinhead Helen”. Deras habitus utmärkte sig bland annat även på hur de pratade, de 

hade tydliga oskrivna regler för vad som gällde inom sitt gäng, vad som var accepterat och 

inte accepterat. Alla dessa småsaker styrde hur de betedde sig och vilka val de valde att göra, 

med andra ord var det habitus som styrde dem.  

 

Vakterna 

Som vakter hade de ett särskilt uppdrag och det var att först och främst hålla ordning inom 

fältet. Dessa personer utmärkte sig främst med deras utstyrslar. De blåa kläderna 

associerades till poliser, vilket innebar allvarligt och seriöst, trots att de kanske inte hade en 

polisutbildning utan någon utbildning liknande en väktare/vakt. Detta var en del av deras 

habitus, de ingick indirekt i en grupp när de alla bar sina uniformer på arbetet. En annan del 

var hur de betedde sig mot fångarna. När de sa till dem, gav dem varningar, satte stopp för 

vissa saker, gav dem fördelar och så vidare, allt det var en del av vakternas habitus. För att 

kunna stå enade mot fångarna, för att förtjäna någon typ av respekt behövde de kunna säga 

stopp, annars förstörde de strukturen. Om en vakt var för svag, då skulle fångarna kunna dra 

fördel av det och försöka utnyttja vakten totalt. Om en vakt inte skulle ha följt alla dessa 

reglerna för hur man ska bete sig som en vakt, skulle denne person bryta mot strukturen av 

förväntningarna av hur man betedde sig som en vakt.  

 

Det viktigaste för vakterna inom fältet var att visa fångarna vem det var som bestämde. De 

behövde tydligt markera för fångarna vilka regler som gällde och ifall någon inte följde 

reglerna skulle det bli konsekvenser. Vakterna behövde även bete sig på ett visst sätt. Som 

man exempelvis kunde se i avsnittet genomförde vakterna kroppsvisiteringar, detta för att 

markera att de höll koll på allting och att det inte var tillåtet att bära runt på främmande 

föremål. Allt detta var en del av deras habitus. För att klara av arbetet behövde vakterna lära 

sig vilken habitus som gällde för arbetet. Alla dessa små regler och krav avgjorde hur vakten 

tänkte inför nästa val denne person gjorde. Skulle en vakt gå emot och exempelvis försöka 

hjälpa en fånge, då gick den direkt emot gruppens habitus, vad som var accepterat och inte 

accepterat.  
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Terapeuten Healy 

Healy utmärkte sig då han hade en speciell roll inom fältet. Han besatt en stor makt för att 

kunna göra vissa val, exempelvis skicka Lolly till psyket direkt, alltså avgöra vilka som inte 

kunde vara kvar inom fältet. Inom fältet besatt Healy en större makt än vakterna. Healy hade 

sitt egna kontor och eget arbete, där målet var att hjälpa och stötta fångarna till att tänka och 

agera rätt, så att de kunde klara sig längre inom fältet. Hans habitus var att konstruktivt 

hjälpa fångarna. Trots att han hade ett arbete där han var tvungen att lära känna fångarna på 

en djupare nivå för att hjälpa dem, så skulle han hålla en distans från dem, jobbet var trots 

allt bara ett jobb. Det ingick i hans habitus att hålla en distans, att hjälpa dem och att 

samtidigt hålla reda på ordningen inom fältet. Han var en professionell terapeut vilket 

innebar att han hade vissa krav på sig också, där han behövde prata på ett visst sätt om vissa 

saker, bete sig på ett visst sätt och hjälpa till.  

 

Healy gjorde däremot något annat i serien som kanske inte var fullt accepterat i hans jobb 

och som bröt mot den habitus som faktiskt fanns inom det fältet av arbete. Han skapade 

djupare relationer med fångarna inom fältet. Han blev själv djupt emotionellt involverad i 

varje situation och det framstod som att han själv fann tröst hos fångarna, en vän i dem, en 

chans att släppa lös sina egna känslor via fången. Som tidigare sagt borde han enbart haft en 

proffesionell relation. Han spenderade däremot sin tid på festen med att ta hand om Lolly, 

säga till de andra att välkomna henne och letade upp henne när hon försvann. Healy visade 

då på sidor som motstred habitus, han balanserade privata och professionella känslor vilket 

resulterade i hans arbetssätt.  

 

VD:n Joe 

Joe var chefen inom fältet, han var den högsta av de alla inom fängelset: av fångarna, 

vakterna och Healy. Hans uppgift var att ha uppsikt över allting, hålla kolla på de 

administrativa delarna och så vidare. Det var även han som hade möjlighet att påverka 

beslut, via Linda, till den högsta ledningen. Hur Joe betedde sig, agerade, pratade och gjorde 

vissa beslut styrdes av den habitus som han hade i chefsrollen. Det kunde exempelvis vara 

hans kläder, att han behövde använda kostym inom fältet, att han hade rätt att fatta vissa 

beslut, som att maten skulle levereras till Judy Kings rum och så vidare. Även det att han 

hade tagit fram en kursplan för fångarna, att han arbetade fram något som han skickade 

vidare som förslag för förbättring inom fältet, det kunde bara han göra. Däremot hade Joe 

inte tillräckligt med inflytande eller makt att få igenom saker, och därav hade han Linda som 

hjälpte honom.  
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Som chef tog inte Joe hand om allt, där hade han vakterna och Healy som avlastade honom 

vid mindre situationer och händelser. Hände däremot större grejer, som exempelvis att tv-

personligheten Judy King kände sig hotad, tog han hand om det, då hennes ord kunde 

förstöra eller förbättra fängelsets rykte. Joes habitus styrdes även av vad han strävade efter. I 

avsnittet syntes hur han sökte acceptans och bekräftelse av högsta ledningen, han ville helt 

enkelt bli erkänd, och utformade därefter en kursplan som till slut blev accepterad, efter 

högsta ledningens villkor. Trots att Joe gjorde alla dessa saker, gjorde han det av bra 

intentioner, i alla fall så som det framställdes i avsnittet. Han var en blandning av en 

auktoritär men samtidigt en demokratisk ledare. Han betedde sig på ett visst sätt och var 

sträng, utifrån den habitus han besatt, men försökte även göra de beslut som gynnade 

fångarna inom fältet.  

 

Den högsta ledningen / Linda 

Som tidigare nämnt fanns även något som jag inom studien väljer att benämna för ”den 

högsta ledningen”, det vill säga de personer som har kontroll över fängelset utifrån. De som 

arbetade med de stora frågorna, avgjorde hur fängelset skulle utformas och så vidare. Inom 

avsnittet fick man se Linda som representerade den högsta ledningen, då hon arbetade med 

dem och då Joe gick till henne för att få igenom sitt utbildningsprogram. Den högsta 

ledningens habitus uttryckte sig på olika sätt, och detta tolkades utifrån den karaktär som 

Linda spelade. Linda betedde sig på ett annat sätt än vad de resterande karaktärerna i serien 

gjorde, exempelvis hur hon pratade och förde sig. Alla dessa faktorer berodde på den habitus 

som existerade inom hennes arbete. Utifrån de scener som visades med Linda upplevdes hon 

som arrogant och kall, nästan lite som en översittare, vilket berodde på två saker. För det 

första så verkade hon inte bry sig om utbildningsplanen utan ville bara få igenom ett projekt, 

och för det andra så brydde hon sig inte om fångarna, de var irrelevanta för henne.  

 

Den habitus som existerade inom den högsta ledningen gjorde det acceptabelt att vara på 

detta sätt. Inte bry sig, tänka på sig själv, prata på ett visst sätt, göra saker på ett visst sätt och 

klä sig propert. Tittade man på scenen där Joe fick reda på att projektet gått igenom syntes 

det tydligare hur Linda var. För henne spelade det ingen roll vad projektet innebar för 

fångarna och vilka ändringar som hade utförts utan att projektet faktiskt blev godkänt. 

Scenen avslutades med att hon skålade på finska och berättade att Tim inom ledningen var 

finsk. Lindas habitus visade då på hänsynslöshet. 
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7. Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer analysens resultat att återkopplas till den problemformulering och 

tidigare forskning som tidigare presenterats i studien. Avslutningsvis kommer slutsatser att 

dras och frågeställningarna kommer att besvaras.  

 

Syftet med studien var att undersöka och analysera hur maktrelationer konstrueras inom 

fältet Orange Is the New Black och hur dessa påverkade situationer och händelser som 

utvecklades under avsnittets gång. Analysen visade att det gick, med hjälp av Bourdieus 

klassperspektiv, att lättare förstå hur kamper om makt kunde se ut och hur karaktärer 

agerade beroende på vilket socialt kapital de hade och var inom fältet de befann sig. Alla olika 

aspekter såsom habitus och kapital påverkade hur situationer och händelser utspelades. 

Genom att ha applicerat teorin kunde man gå till roten av problemet, att se var problemen 

utgick ifrån. Vi kunde exempelvis se vilken betydelse makt hade och hur det avgjorde vissa 

händelser och situationer. För att ytterligare förstå varför det kunde vara svårare för fångarna 

att kämpa om makt, eller vilka förutsättningar de hade, användes Goffmans teori för att 

kunna förstå varför fångarna kanske inte lyckades inom fältet.  

 

Då studiens fokus var att undersöka hur maktrelationer konstrueras inom Orange Is the New 

Black är det viktigt att komma ihåg att resultatet inte kan appliceras på verkligheten. Det som 

sågs under analysen är det som producenten Jenji Kohan väljer att visa genom sina 

karaktärer. Genom att ha utfört analysen kan man däremot lättare förstå hur maktrelationer 

kan se ut och hur makt kan utövas vilket var studiens bidrag. Att läsaren ska kunna ta åt sig 

resultatet och sedan i verkligheten förhoppningsvis kunna kritiskt granska händelser och 

situationer. I analysen diskuterades hur makt egentligen utövas och i vilka situationer som 

kampen om makt var som mest tydlig, men vilken betydelse hade detta egentligen för 

studiens resultat? I början nämndes hur Jenji Kohan berättat att tittarna skulle få en inblick i 

en rad olika viktiga frågor. Det som var intressant med studien var hur hon valt att 

konstruera viktiga frågor. I studien kunde man se en stor problematik mellan nazister och 

latinos. Här visade Jenji Kohan, genom Orange Is the New Black, hur hat och nazism kunde 

uppstå enligt henne. Genom att det började med att vissa värdesätter sig själva mer och ser 

ner på ett annat folkslag uppstår denna problematik. Producenten visade på ett förenklat sätt 

hur ett komplicerat problem uppstår. Ett problem som haft stor betydelse genom historien 

och i dagens samhälle där främlingsfientligheten allt mer ökar.  
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En annan intressant aspekt av studien är hur producenten konstruerar maktrelationerna. 

Hur hon på ett komiskt sätt konstruerar dessa situationer där karaktärerna utmanar 

varandra. Hur språket formas och hur de agerar samt vilken betydelse det har i avsnittet. 

Som i scenen där karaktären Nicki utmanar vakten och använder vulgära ord för att hon inte 

får kramas länge. Karaktären utmanade den maktrelation som existerar men håller sig ändå 

inom gränserna för vad som är okej att göra. Hur producenten väljer att konstruera hatet 

från nazisterna eller hur hon väljer att konstruera hela situationen med karaktären Judy 

King, där hon exempelvis får maten levererad till rummet där fången Diaz framställs som en 

betjänt. På detta sätt kunde vi se hur makt konstrueras när en individ ses som viktig, i form 

av Judy King. Där behandlingen av en individ blir påverkad av vem denne är. På detta sätt får 

tittaren se hur maktrelationer utövas i Orange Is the New Black, inom verkliga situationer, ur 

producentens ögon.  

 

Under kapitlet om tidigare forskning kunde vi se liknande studier där andra författare 

undersökt hur vissa frågor konstrueras. I studien Madam & Eve (Bradfield, 2012) diskuterar 

författaren resultatet av studien som visar på hur de olika karaktärerna framställs, där den 

vita kvinnan framställs som mesigare och det finns ett behov av att ha den svarta karaktären i 

sitt liv. På detta sätt undersöker författaren framförallt hur representationen sker av olika 

folkslag, utifrån sin egna uppfattning. Även denna studie visar på hur producenten uppfattar 

världen och utformar karaktärerna att vara på ett visst sätt där de enligt henne bekräftar 

världen. Även Enck & Morrissey (2015) som presenteras i tidigare forskning har utfört en 

studie av Orange Is the New Black där de kommer fram till att de existerar rasistiska inslag i 

tv-serien. Alla dessa studier visar på hur olika karaktärer från olika bakgrund, utseende och 

personlighet konstrueras och hur producenter väljer att koppla de till viktiga frågor med 

betydelse i det verkliga livet. På liknande sätt kan denna studie hjälpa till vid förståelsen av 

hur olika faktorer som kapital och position har för betydelse i utvecklingen av en persons liv.  

 

Men sedan finns även studier som Ericsson (2015) och Godderis (2011) där de undersökt 

reality tv-serier, där det sker en verklig representation av verkliga människor. De kommer 

fram till liknande resultat, det vill säga hur producenten väljer att visa en viss typ av 

människor och underliggande tar en ställning till en viss typ av fråga. Där kan man 

exempelvis se hur i Ericssons studie väljer producenten att skildra hur arbetarklassen beter 

sig medan i Godderis studie skildras en viss typ av medicinsk process som mer dominant än 

andra. Genom att producenter väljer att representera och konstruera vissa frågor säger de 

vad de tycker och tänker genom sin tv-serie, där de nästan leker med tanken av viktiga frågor 
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på ett komiskt sätt. På liknande sätt gör producenten Jenji Kohan i Orange Is the New Black 

då hon applicerar ett hårt men samtidigt komiskt filter över viktiga frågor.  

 

Det är viktigt att återknyta till att denna tv-serie är en populärkulturell text, vilket innebär att 

den är gjord för att en massa ska se den ochatt  den är lättillänglig, serien är inte svår att 

förstå (Lindgren, 2009). Detta innebär att de situationer och karaktärer som skildras, vare 

sig det handlar om nazisterna eller specialbehandlingen av Judy King, kommer att nå ut till 

en stor mängd människor. Detta innebär att sättet som situationerna och maktkamperna 

skildras kan påverka människor till att tänka på ett visst sätt. Då Orange Is the New Black är 

en serie som undersökts tidigare och det har visat sig finnas rasistiska inslag inom den (Enck 

& Morrissey, 2015) innebär det att den skildrar många frågor på sitt sätt. Det är viktigt att 

komma ihåg att denna serie, eller någon annan för den delen, inte behöver innebära absolut 

sanning, det vill säga att så som det konstrueras är det i det verkliga livet. En studie som 

denna är till för att kritiskt granska och hjälpa läsaren att förstå hur det kan se ut.  

 

7.1. Slutsats 

I Orange Is the New Black kunde man se att maktrelationer konstrueras på flera olika sätt 

inom fältet. I analysen kunde man se tre olika aspekter urskiljas. Först och främst såg man 

den tydliga maktrelationen mellan fångar-vakter-chefer, där ju högre upp man är desto mer 

makt har man och cheferna har mycket makt till skillnad från fångarna som inte hade någon. 

Det fält som fångarna och resterande arbetarna befinner sig i är uppdelat i två delar, där 

fångarna befinner sig i det som Bourdieu kallar för ”produktionsfält” och arbetarna inom 

”maktens fält” (Broady, 1991). Arbetarna besitter en större makt vilket är utmärkande för 

maktens fält, medan fångarna strider om att få bli någorlunda normalt behandlade, vilket är 

utmärkande för ett produktions fält, att man strider för något som är gemensamt för 

gruppen. För det andra kunde man se tendenser till kamp om maktrelationer mellan 

fångarnas olika grupperingar. Varje grupp försöker finna sin plats i fältet och markera att de 

är starkare vilket man kunde se med hjälp av deras habitus. Med hjälp av den habitus som 

finns inom gruppen försöker de hitta sin plats inom fältet genom att visa den styrka de 

besitter. Avslutningsvis kunde man se hur maktrelationer konstrueras med hjälp av 

karaktären Judy King som fick förmåner för att hon är en kändis utanför fängelset. Detta 

synliggjordes på olika sätt i avsnittet, bland annat genom att hon fick ha sitt eget privata rum 

som hon delade med Yoga Jones, hon fick mat levererat till rummet med mera. Hon fick 

alltså det som de andra fångarna inte fick vilket omedelbart gav henne mer makt och rum för 

att agera på sitt sätt. 



49 
 

 

Det fanns scener i analysen som visade på att dessa maktrelationer är tydliga. För att 

tydliggöra maktrelationen vill jag nämna Lolly och visa på skillnaden mellan henne och Judy 

King. Lolly är karaktären med en mental sjukdom. Då Lolly beter sig på ett annat sätt än vad 

de andra karaktärerna gör inom fältet så har hon ett visst stigma då hon har vissa attribut 

som inte tilltalar andra (Goffman, 1963) . När hon exempelvis sitter och stirrar på andra för 

att hon hör röster, tittar de andra karaktärerna ifrågasättande på henne, som att de nästan 

tycker att hon är konstig, detta är en så kallad stigma. Detta stigma har inte Judy King då hon 

anses vara mer ”normal” än exempelvis Lolly. Därav går det att dra slutsatsen att Lolly inte 

har någon makt överhuvudtaget till skillnad från Judy. Andra situationer där dessa 

maktskillnader var tydliga var där man såg hur fångarna blev behandlade av vakterna, 

exempelvis genom att hota till våld och bestämma vad fångarna får göra och inte göra. 

Liknande resultat ser man i kapitlet om tidigare forskning där DeCarvalho & Cox (2016) 

kommer fram till att vissa stereotyper skapas inom Orange Is the New Black utifrån deras 

kampanjer, där bland annat svarta kvinnor försvagas. Det finns en likhet vid hur exempelvis 

Lolly blir behandlad eller hur sämre de andra fångarna framställs till skillnad från karaktären 

Judy King.  

 

Men innebär dessa maktrelationer bara negativa delar eller även positiva? Analysen visade 

att det fanns både positiva samt negativa aspekter av konstruktionen av maktrelationerna. 

Det negativa visade sig vara att maktrelationerna är svåra att avta. Det innebär att de som har 

mer makt alltid kommer att sträva efter att ha maktövertagandet medan de som har mindre 

makt alltid kommer att sträva efter mer vilket innebär att dessa maktkamper kommer att 

fortsätta. Detta innebär att det alltid finns en risk för oroligheter och besvärliga situationer, 

som exempelvis i scenen med konflikterna mellan nazi-gänget och latino-gänget. Det fanns 

däremot även positiva inslag av maktrelationer. Analysen visade att ett maktövertag kan 

innebära positiva aspekter. Detta kunde ses via karaktärerna Healy och Caputo då de var för 

fångarna och försökte göra det bättre för dem. På detta sätt blir maktrelationerna lite 

svagare. I ett fängelse behöver någon ha ett maktövertag i form av vakter och chefer vilket är 

en bra sak då de kan skydda fångarna från fara. Det Jenji Kohan har gjort däremot är att 

konstruera dessa maktrelationer och visar både positiva och negativa inslag, vilket ger 

tittarna en bild av hur det kan se ut i det verkliga livet enligt henne.  
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8. Vidare forskning 

 

Studien  leder till många olika andra frågor som går att ställa. Klass är ett sådant stort 

begrepp som går att studera oändligt. En annan sak som man skulle kunna studera är att 

applicera studien på verkligheten. Ser det ut så på riktiga arbetsplatser, finns det något som 

kallas för klasstrukturer i dagens samhälle? Det skulle även kunna utföras en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ forskning, där man först tar reda på vad exempelvis individer runt 

omkring tror, för att sedan utforska en arbetsplats och se om det överensstämmer. Ifall 

sådana resultat skulle stämma eller inte stämma alls, vad har det för betydelse på 

samhällsnivå? 

 

En annan idé som vore intressant att studera en studie liknande min egen, men att man då 

undersöker andra tv-serier och tittar ifall det ser liknande ut där. Ifall det ser likadant ut, vad 

har det för betydelse? Går det att generalisera? Betyder det något överhuvudtaget? Här skulle 

man även kunna ta det ett steg längre och undersöka ifall det finns ett mönster, och vad detta 

mönster i sådana fall har för effekt på publiken? Om det har någon effekt överhuvudtaget. 
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Bilaga 

 

Avsnittet som analyseras är ca 58 minuter långt. I avsnittet skildras flera olika situationer. 

För att ge en kort överblick över avsnittet kommer de stora delarna att tas upp här för att ge 

läsaren en förståelse för kommande analys och slutdiskussion. Ämnena som tas upp kommer 

att diskuteras överlag, situation efter situation, snarare än i vilken ordning de presenteras i 

avsnittet.  

 

 Avsnittet börjar med att visa en situation i badrummet för kvinnorna. Fängelsets badrum är 

uppdelade beroende på vilken avdelning fångarna tillhör. I första scenen ser tittarna hur en 

latina kommer in i badrummet. Det uppstår en situation där hon ifrågasätts av nazi-gruppen 

och där Chapman väljer att tillhöra nazi-gruppen då hon känner sig osäker i latina-kvinnans 

närhet. I denna scen väljer Chapman att överge Hapakuka vilket spelar en stor roll i avsnittet. 

Under avsnittets gång ser vi hur Chapman pendlar mellan att tillhöra nazi-gänget och 

samtidigt undvika att vara en nazi. Tittaren ser hur hennes gruppmedlemmar försöker mer 

och mer utveckla en taktik för hur de ska bli större och växa som grupp. Det viktigaste de har 

är att de ska skydda varandra, speciellt då de har en konflikt med latino-gruppen. När 

Chapman befinner sig på Nickis fest kommer Hapakuka fram till henne för att prata. När de 

går iväg märker Chapman att hon blivit lurad, då Hapakuka lurade bak henne så att latino-

gruppen kunde brännmärka henne med ett hakkors.  

 

Vidare kan vi se hur Nicki återkommer till fängelset och försöker ta reda på var hon ska bo. 

Det är inget större fokus på Nicki i avsnittet, förutom att hennes familj i fängelset skapar en 

fest för henne. Tittarna kan även se hur Nicki får tag i narkotika vilket man kan anta att hon 

kommer att ta. I scenen när hon kommer till fängelset stöter hon på Lolly. Nicki drar snabbt 

slutsatsen att någonting inte är bra, att det är något som inte stämmer.  

 

Lolly presenteras mer efter att ha stött på Nicki. Tittaren får en överblick av hur och varför 

Lolly hamnade i fängelset. Tittaren får bland annat reda på att hon hör röster, vilket har 

skapat problematik på hennes arbetsplats. När hon blir av med jobbet vill hennes vän/syster 

att hon ska bo på ett boende där hon kan få hjälp. Lolly väljer att rymma därifrån innan hon 

ens blivit bosatt och börjar leva på gatan. Härefter får tittaren reda på att Lolly har ett skydd 

som liknar en klubba med bjällror på, som stänger ut de röster hon hör. När polisen ber 
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henne gå vidare från en gata börjar hon höra rösterna. När hon tar fram klubban tror polisen 

att hon ska gå till attack och arresterar henne. I avsnittet kan vi se hur hennes röster börjat 

komma tillbaka och hon får hjälp av terapeuten Healy. I avsnittet har hon byggt en koja i 

källaren, då hon känner sig trygg där.  

 

Vidare kan vi se korta delar av den andra delen av latino-gänget, som inte verkar vara 

delaktiga i konflikten med nazi-gruppen. Vi presenteras bland annat in i den problematik 

Diaz upplever när det närmar sig hennes frisläppning. Hon hamnar i en konflikt med sin 

dotter, som också sitter inne, då hon inte vill ta ett test som kommer att hjälpa henne att 

komma ut på arbetsmarknaden. Hon visar tittarna att hon upplever att hon inte är bra på 

någonting, vilket kommer att försvåra för henne när hon försöker komma ut på 

arbetsmarknaden. När hon däremot får i uppgift att leverera mat till Judy King upptäcker 

Judy hennes naglar och påpekar att de är välgjorda. Diaz kommer då på att det är en av 

hennes duktiga sidor, det är något hon kan göra, och bestämmer sig då för att öppna en 

salong när hon kommer ut från fängelset.  

 

Den svarta gruppen i fängelset har tillgång till en mobiltelefon. I avsnittet ser tittarna hur de 

försöker fånga Judy King på bild. Bilden ger dem möjlighet att sprida ut till allmänheten 

vilket de antingen kan tjäna pengar på eller kan fängelset publicitet. Under avsnittet upplever 

Judy King att de svarta jagar henne, utan att förstå att de egentligen bara försöker få henne 

på bild. Detta gör att hon upplever sig hotad vilket leder till att Caputo kommer med regeln 

att hon ska få maten serverad till sitt rum, för att inte riskera att något händer. På tv-

apparaterna visas även ett avsnitt som Judy King spelade in när hon var yngre. Detta 

program upplever fångarna rasistiskt, speciellt de svarta i fängelset. På detta sätt uppstår det 

löst en konflikt mellan de svarta och Judy King, utan fördjupas allt för mycket i avsnittet.  

 

Den sista stora situation som uppstår i avsnittet sker mellan Linda och Joe Caputo. Caputo 

har fått möjlighet att skapa ett utbildningsprogram för fångarna som ska hjälpa dem 

utvecklas. Han baserar sitt program på studier som visat att fångar som får möjlighet att 

utbilda sig inom olika ämnen hjälper dem i längden. I avsnittet ser tittarna hur 

utbildningsprogrammet blir godkänt och accepterat men enligt den högsta ledningens 

villkor. Detta innebar att alla Caputos originalidéer skippades och byttes ut till praktiska 

ämnen. Han blev besviken men försökte att acceptera det, då han försöker sära på de 

relationer han har med arbetet samt Linda. Under avsnittet presenteras konflikten han 
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upplever till och från, och tittarna får se det från hans perspektiv där han försöker hantera 

situationen.  

 


