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Studien är en kvalitativ innehållsanalys av den amerikanska tv-serien Orange  is 
the new black, där vi har undersökt hur etniska stereotyper konstrueras i serien. 
Orange is the new black har omtalats som en tv-serie som bryter mot många av 
de klassiska fördomarna kring etniska grupper. Genom att undersöka vilka 
stereotyper som tidigare har förekommit i media har vi sedan kunnat undersöka 
hur etniciteter framställs i vårt undersökningsobjekt, hur de framställs i relation 
till varandra och om serien lyckas utmana gamla stereotyper, och i så fall hur? 
För att undersöka detta har vi använt semiotik som metod. Problemet som vi ser 
är att människor påverkas av vad de ser i medierna och att media påverkar hur 
samhället ser ut. Med hjälp av postkolonial teori och begreppen stereotyp och 
hegemoni undersöker vi hur en tv-serie kan hjälpa till att styra samhällets 
strukturer och attityder gentemot andra etniciteter. Den postkoloniala teorin 
menar att västerländsk kultur ofta är etnocentrisk och bidrar till att skapa klyftor 
mellan “vi” i väst, och “de” andra.  
 
Vi kom fram till att Orange is the new black bekräftar existerande stereotyper 
snarare än att bryta mot dem, och att serien i hög grad bidrar till att förstärka 
skillnaden mellan etniska grupper. Vi har därmed dragit slutsatsen att tv-serien 
också då påverkar samhällets hegemoni genom att porträttera den vita 
medelklassen som en grupp som står över afroamerikaner, latinamerikaner, 
asiater och white trash. Som vidare forskning föreslår vi att fokus förflyttas från 
innehållet till hur mottagarna uppfattar stereotyper i Orange is the new black. 
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This thesis is a textual analysis of the American Netflix comedy-drama series Orange Is 
the New Black. The intention of the study is to clarify how people of different ethnicity are 
portrayed in the show. We chose to investigate this specific TV drama because it has been 
praised for its way of dealing with and challenge typical ethnic stereotypes. How is 
different ethnicity being dealt with in the show and how are they being portrayed in 
relation to each other? We also wanted to see if and how the show is challenging the kinds 
of stereotypes that are usually used in popular media. We have looked into which 
stereotypes are frequently used in media by reading earlier research and reports on this 
very topic. We used them as a guide when we looked for stereotypes in Orange Is the New 
Black. By using semiotics, we have made a close analysis of what is happening in different 
scenes. The postcolonial theory and concepts like stereotype and hegemony helped us 
examine and understand how a TV show can control the structures in society. The 
postcolonial theory also tells us that the western world culture can be ethnocentric and 
helps to create gaps between “us” and “them”.  
 
The result of this thesis is that Orange Is the New Black confirms stereotypes on a great 
level and do not break or challenge them, and that the show really contributes to create a 
significant difference between ethnical groups. The conclusion we make is that the series 
then also affects the society’s hegemony by portraying the white middle class as a group of 
people that is above other ethnicities and classes. As further research on the topic we 
suggest to look into how viewers are affected by watching the series. 
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1. Inledning  

Afroamerikaner älskar friterad kyckling och vattenmelon, de är högljudda och kriminella. 

Latinamerikaner är utseendefixerade och sexberoende, medan ”white trash” lever i 

husvagnar, är alkoholiserade och tar droger. Alla dessa fördomar existerar i vårt vardagliga 

liv, men vart kommer de egentligen ifrån? Det finns många teorier om medias makt och 

inflytande på människor. Vi ser ett fenomen på tv och tar omedvetet med oss den bilden ut i 

verkligheten. Hur förhåller sig dessa stereotyper och fördomar till samhällets struktur som 

media porträtterar? 

 

Orange is the new black är en tv-serie som har blivit hyllad för hur den sägs utmana 

stereotyper. Därför har vi valt att analysera just denna tv-serie. Handlingen utspelar sig på ett 

kvinnofängelse och innanför murarna är alla interner tydligt grupperade efter främst 

etnicitet, men även faktorer som socio-ekonomisk bakgrund och religion spelar in. 

Manusförfattarna är medvetna om stereotyperna och är med på ”skämtet” (Maxwell, 2014, 7 

juli). Adrienne C. Moore, som spelar karaktären Black Cindy i tv-serien säger såhär: 

 

Jag känner mycket folk, några av kritikerna till Orange, som sa, ’Det är stereotypiskt. 

De visar bara svarta ghettotjejer’. Men jag tror att de som verkligen tar en djupare 

titt på världen vi skapar, och även livet och de saker vi pratar om, ser en djupare 

betydelse.  (Carter, 2015, 12 juni) 

 

Men vi frågar oss om den inte också bekräftar en del vanligt förekommande stereotyper. Hur 

ser de etniska stereotyperna ut i serien? Hur har olika etniciteter traditionellt porträtterats i 

tv-serier? Vilka av de traditionellt vanliga stereotyperna återkommer i vårt forskningsobjekt? 

Alla dessa frågor ska vi diskutera under uppsatsens gång.  

 

För att få svar på våra frågor och tankar kring stereotyper och maktstrukturer har vi valt att 

göra en kvalitativ innehållsanalys. Genom att applicera postkolonial teori och det teoretiska 

begreppet stereotyp när vi analyserar hoppas vi kunna förstå vad det är som sker när 

stereotyper skapas och tar sig uttryck, varför de finns, och med hjälp av begreppet hegemoni 

försöker vi förstå hur samhället kan påverkas av vad som visas i media. Metoden som vi 

använder är semiotisk analys. Detta kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar om hur 

stereotyper porträtteras i serien, hur de ställs i relation till varandra, och slutligen om Orange 

is the new black verkligen utmanar gamla stereotyper. 
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2. Bakgrund 

I denna del går vi igenom vad serien vi undersöker handlar om samt hur de karaktärer 
som behandlas i analysen har blivit konstruerade i serien. Avslutningsvis förklaras 
hegemoni som är ett viktigt begrepp i uppsatsen. 

2.1 Orange is the New Black 

Orange is the new black är en dramakomedi-serie som är en egenproducerad serie av 

streamingtjänsten Netflix. Den handlar om Piper Chapman, en vit kvinna i trettioårsåldern 

som blir dömd till 15 månader i fängelse efter att ha smugglat en väska åt hennes dåvarande 

flickvän Alex Vause (också vit), med pengar kopplade till droghandel. Brottet begick hon 

ungefär ett decennium innan serien utspelar sig (Internet Movie Data Base, u.å.). Straffet 

avtjänar hon på kvinnoanstalten Litchfield Penitentiary. Pipers liv har förändrats från dagen 

hon begick brottet till dagen hon blev dömd till fängelse. Inne på anstalten kommer hon åter i 

kontakt med Vause och serien behandlar deras relation till varandra samt de andra fångarna. 

Efterhand handlar serien också mer om de andra karaktärerna på anstalten (Orange is the 

New Black, u.å.). 
 
Serien är baserad på Piper Kermans memoarer, som hon skrev under sin tid i fängelse. 

Orange is the new black hade premiär på Netflix i juli 2013 och hittills har det släppts tre 

säsonger och den fjärde säsongen har premiär sommaren 2016 (Orange is the New Black, 

u.å.). Serien har varit nominerad till och vunnit en mängd olika priser och har blivit hyllad 

för sitt sätt att humanisera interner i fängelse (Abramson, 2013). 

2.2 Seriens karaktärer 

Nedan följer en lista på de karaktärer som är med i scenerna som vi senare analyserar. 

 

Piper Chapman – Seriens huvudkaraktär, det är runt Piper serien byggs från första avsnittet. 

Piper är vit och uppväxt i en medelklassfamilj vilket andra karaktärer emellanåt poängterar 

och påpekar att hon är bortskämd. Hennes konstruerade personlighet är i början väldigt 

oskuldsfull men under seriens gång får tittarna se att hon har mörkare sidor och hon är 

emellanåt både elak och manipulativ. Hon reflekterar dock inte sällan kring sina dåliga sidor 

och verkar försöka slipa bort sitt mörkare sätt att vara när någon påpekar det för henne 

(Wiki, u.å.). 

 

Tiffany ”Pennsatucky” Doggett – Seriens tydliga antagonist under framförallt första 

säsongen, precis som Piper är hon vit men kommer från en lägre samhällsklass och har en 

helt annan personlighet än Chapman. Hon är konstruerad som korkad och impulsiv. Under 
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seriens gång utvecklas hennes personlighet och hon utvecklas stadigt till att bli en varmare 

karaktär på fängelset (Wiki, u.å.). 

 

Leanne Taylor – Till en början en vapendragare och vän till Pennsatucky men under seriens 

gång växer de två ifrån varandra allt mer. Härstammar från ett amish-samhälle men lämnar 

det och hamnar i ett umgänge som brukar mycket droger. Även Leanne är vit, hennes bästa 

vänner på fängelset är andra vita tjejer som har levt ett liv med mycket droger (Wiki, u.å.). 

 

Poussey Washington – Fyller en stor roll i fängelsets afroamerikanska gäng där hon 

tillsammans med Tasha Jefferson, Cindy Hayes och Janae Watson utgör en grupp som 

skämtar högljutt med både varandra och andra fångar. Poussey är skapad i serien till att vara 

en vänlig person som gör sitt bästa för att undvika konfrontationer och våldsamhet (Wiki, 

u.å.). 

 

Tasha ”Taystee” Jefferson – Taystee är en allmänt rolig och glad person, hon säger sig 

föredra livet tillsammans med andra i både gruppboende och fängelse före ”utsidan”. Hon 

visar emellanåt prov på hög intelligens och ambitionsnivå men har svårt att göra någonting 

med det. Blir villkorligt frigiven under första säsongen men kommer snart tillbaka till 

fängelset (Wiki, u.å.). 

 

Cindy ”Black Cindy” Hayes – Precis som Taystee är karaktären en väldigt rolig person som 

skämtar friskt. Hennes karaktär har dock inte blivit tilldelad samma varma personlighet utan 

kan istället vara ganska hård. Smeknamnet Black Cindy har hon eftersom det också finns en 

vit Cindy på fängelset (Wiki, u.å.). 

 

Janae Watson – Har blivit konstruerad till att vara väldigt rättfram och hon har en många 

gånger aggressiv framtoning i olika situationer. Blir allt lugnare ju längre serien går, särskilt i 

takt med att hon närvarar på fängelsets yogakurser (Wiki, u.å.). 

 

Mei Chang – Benämns i störst utsträckning som Chang, är en tillbakadragen karaktär som 

mycket sällan ses i längre konversationer med övriga interner. Spelar en relativt liten roll 

under första säsongen men växer in i serien och tar större plats allt eftersom (Wiki, u.å.).  

 

Brook Soso – Introduceras under säsong två då hon till en början får dela cell med Piper, som 

hon försöker bli kompis med. Piper visar dock inga tendenser på att vilja bli vän med Soso 

och på så sätt blir Brook ensam från början och lidande av depression. Seriens skapare har 
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gjort henne till en snäll person som pratar väldigt mycket, vilket är en utmärkande anledning 

till varför hon har svårt att få vänner på Litchfield (Wiki, u.å.). 

 

Dayanara ”Daya” Diaz – Konstruerad till att vara en relativt tyst och blyg person även om 

hon inte tvekar att försvara sig själv och sin familj. Hon är den enda av personerna i den 

latinamerikanska gruppen som inte kan spanska vilket gör att hon till en början hamnar 

utanför (Wiki, u.å.). 

 

Aleida Diaz – Mamma till Daya men även en intern på fängelset. Hon verkar många gånger 

enbart tänka på sig själv, hon är konstruerad som att hon bryr sig mer om materiella ting än 

sina barns välmående i vissa stunder för att i nästa läge göra sitt bästa som förälder (Wiki, 

u.å.). 

 

George ”Pornstache” Mendez – Vakt på fängelset som inte drar sig för att förolämpa och 

utnyttja fångarna. I några scener visar han att han är känslosam och mer än bara en elak vakt 

men oftast porträtteras han som en ond människa (Wiki, u.å.). 

 

John Bennett – En av de snällaste vakterna på fängelset. Blir tidigt förälskad i Dayanara och 

efter ett samlag i en städskrubb blir hon gravid. Detta ställer till problem för bägge två och 

det är en stor del av handlingen under den första säsongen (Wiki, u.å.). 

 

Joel Luschek – är elektriker och vakt på Litchfield. Karaktären är sarkastisk, likgiltig och 

verkar inte tycka om sitt jobb. Han uttalar sig flera gånger rasistisk och sexistiskt och säljer 

dessutom heroin (Wikia, u.å.). 

 

Yvonne ”Vee” Parker, Susanne ”Crazy Eyes” Warren, Maria Ruiz och Sam Healy nämns 

också i analyskapitlet. Dessa karaktärer är dock inte framträdande i analyserna. Vee och 

Crazy Eyes är av afroamerikanskt ursprung, Ruiz är latinamerikan och Healy är en vit 

kriminalvårdsvakt (Wiki, u.å.).  

2.3 Hegemoni 

Hegemoni är ett begrepp som innebär social makt, men det är också en metod för att erhålla 

och bibehålla makt. Den sociala makten skapar klasskillnader i samhället, och genom 

reproducering av ideologi behålls de rådande maktstrukturerna. Av de institutioner som 

hjälper till att upprätthålla dessa strukturer spelar massmedia en viktig roll (Lull, 2015).  
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Hegemoni är makten som en social grupp har över en annan. Hall (1985, refererad, 2015) 

menar att hegemoni är dominans och undergivenhet i ett fält där relationer är strukturerade 

av makt. Hegemoni är dock mer än bara social makt, det är en metod för att erhålla och 

bibehålla makt. Enligt klassisk marxistisk teori är ekonomi mest centralt för att avgöra 

sociala skillnader, och ekonomiska skillnader är än idag en underliggande faktor för att 

reproducera social ojämlikhet. Men tekniska utvecklingar har gjort social dominans mer 

komplext än tidigare, klasskillnader avgörs idag inte bara av ekonomiska faktorer utan 

ideologiska influenser är också avgörande i utövande av social makt. Antonio Gramsci ( Lull, 

2015), som ligger bakom begreppet hegemoni, betonade samhällets “superstruktur”, dess 

ideologireproducerande institutioner, snarare än den materialistiska synvinkel som dittills 

hade dominerat marxistisk teori. En rimlig utveckling i en tid då kommunikationsteknologi 

var ett så viktigt ideologiskt medium. Massmedia var ett verktyg för den styrande eliten att 

bevara sin makt, välfärd, och status genom att popularisera sin egen filosofi, kultur och moral 

(Lull, 2015). 

  
Men hegemoni är inte en direkt produkt av ideologiska uttryck. Dominanta ideologiska 

strömmar måste reproduceras in i våra vardagsaktiviteter i de mest grundläggande sociala 

grupperna - familjer, arbetsplatser och vänkretsar. Det krävs att ideologiska påståenden blir 

självklara kulturella antaganden för att hegemoni ska komma till uttryck, och dess effektivitet 

beror på vanliga människors acceptans av den dominerande ideologin som sunt förnuft. 

Eftersom information och underhållning är så djupt integrerat i det moderna samhället är 

det inte alltid vi märker av massmedias inflytande på oss, det diskuteras eller kritiseras inte. 

Därför kan hegemoni, med medias hjälp, förbli dolt för oss (Lull, 2015). 

 

Genom att bli presenterade för en mängd stereotyper i en tv-serie skulle människor med den 

hegemoniska teorins utgångspunkt i så fall kunna bilda rasistiska uppfattningar och ett 

klassförakt. När det inte ifrågasätts eller diskuteras kommer det sedan påverka samhällets 

struktur, även om det sker omedvetet hos många människor. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur olika etniciteter framställs och 

utmanas i Orange is the new black som sägs utmana traditionella stereotyper, och hur olika 

etniciteter ställs i relation till varandra. Uppsatsens studieobjekt är Orange is the New Black 

eftersom det är en serie som har blivit omtalad för sitt sätt att bryta mot och utmana tidigare 

vanligt förekommande stereotyper. 

 

Med tanke på hur stort inflytande media har på våra liv kan användandet av stereotyper 

starkt påverka vår syn på varandra i samhället. Det som förmedlas via media tenderar att bli 

sanningar. Vi tycker denna undersökning är relevant eftersom om det är så att media 

porträtterar olika etniciteter på olika sätt kan de vara med och bidra till att både skapa och 

bibehålla maktstrukturer. 

 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur porträtteras olika etniciteter i Orange is the New Black? 

2. Hur framställs olika etniciteter i relation till varandra?  

3. På vilket sätt utmanas gamla stereotyper? 
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4. Tidigare forskning 

Vi har läst artiklar om stereotyper i media för att ge oss en bra bakgrund och bilda en 

uppfattning om vilka stereotyper som har funnits i media och reklam tidigare. På så sätt har 

vi något att jämföra med när vi undersöker vårt studieobjekt. Den forskning om etniska 

stereotyper som vi har gått igenom kommer uteslutande från USA. Forskningsartiklarna 

handlar om hur olika minoriteter porträtteras i amerikansk media, med särskilt fokus på tv i 

vårt fall. De behandlar inte enbart fiktiva program utan också reklam, nyheter och 

dokusåpor. Mycket av den tidigare forskningen fokuserar på just dokusåpor och reklam- 

Därför är det särskilt intressant för oss att undersöka en fiktiv tv-serie, där stereotypa 

rolltolkningar kan låtas vara mer extrema än de tenderar att vara i verkligheten. Det är också 

vanligt att undersöka publikens åsikter genom exempelvis enkätundersökningar. Vi har lagt 

extra fokus på de passager i artiklarna som specifikt behandlar kvinnor och deras roller 

eftersom det är mest relevant för oss när vårt studieobjekt är en serie där majoriteten av 

huvudkaraktärerna är kvinnor. Artiklarna är både kvalitativa studier, till exempel 

innehållsanalyser av program, reklam eller nyheter där forskarna har undersökt vilka 

stereotyper som existerar i amerikansk tv, medan några studier är baserade på intervjuer för 

att ta reda på vilka uppfattningar som finns i samhället och om de samverkar med 

stereotyperna som visas på tv. Vissa artiklar är kvantitativa där de har sett till frekvenser, hur 

ofta olika stereotyper förekommer.   

 

4.1 Etniska stereotyper 

Nedan kommer vi presentera fyra etniska grupper som är vanliga att stereotypisera enligt 

tidigare forskning om stereotyper i media, dessa fyra etniciteter återfinns även i Orange is the 

new black.  

 

4.1.1 Asiatiska stereotyper 

En kvalitativ undersökning gjord av Taylor och Stern från 1997 handlar om asiaters 

porträttering i amerikansk tv-reklam har visat att den typiska asiaten är en relativt positiv 

stereotyp. Undersökningen är en innehållsanalys av mer än 1300 reklamfilmer som visades 

under bästa sändningstid och författarna kom fram till att asiater framställs som seriösa, 

intelligenta och hårt arbetande. De kom också fram till att gruppen är kraftigt 

överrepresenterad  i reklam på tv jämfört med andra etniska grupper och i relation till 

etnicitetens utbredning i det amerikanska samhället (Taylor & Stern, 1997). Jämfört med 

andra etniska minoriteter är bilden av asiater mestadels positiv. Bilden av att de är 
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intelligenta, välutbildade, seriösa, hårt arbetande och att de har god ekonomi är vanligt 

förekommande, det visar enkätundersökningar som undersöker attityder gentemot asiater 

bland vita amerikaner. Detta har skapat en känsla av respekt och beundran gentemot asiater, 

men det har också skapat en form av avund från de vita amerikanerna. (Ho & Jackson, 2001). 

Den till synes positiva bilden har dock även en baksida, asiater framställs nästan alltid i 

affärsmiljöer i reklam och väldigt sällan i familjesituationer. Om asiater förekommer i någon 

typ av relation så är det allt som oftast av professionell karaktär (Taylor & Stern, 1997). 

En undersökande enkätstudie om hur tv-tittande påverkar vita amerikaners attityder mot 

asiater påvisar en annan problematisk aspekt med bilden av den ”goda minoriteten”, den 

framställer vithet som normativt. Ju ”vitare” en asiat beter sig, desto mer positivt porträtteras 

dem. Medan en karaktär som beter sig och ser mer asiatisk ut tycks porträtteras på ett mer 

negativt vis. ”Dåliga minoriteter” representerar mer högljudda grupper som utmanar 

vithetsnormen, till exempel afroamerikaner. Genom att ställa dessa minoriteter mot varandra 

skapas en kontraproduktiv och onödig tävling mellan minoriteter (Ramasubramanian, 2011). 

 

Den till synes goda konstruktionen av asiater, som visserligen är hårt arbetande och 

intelligenta, pekar även på att de saknar värme, vänskapliga drag och att de inte kan föra sig 

socialt. Det tycks vara länkat till en gammal stereotyp av den farliga, kriminella asiaten, som 

är ett hot mot rådande maktstrukturer (Ramasubramanian, 2011). Andra vanliga negativa 

drag som kopplas till asiater är nördighet, själviskhet och slughet, att de inte kan slappna av 

och ha kul och att de socialiserar mindre än andra grupper. Även avsaknad av humor och 

atletisk förmåga är stereotypa drag (Ho & Jackson, 2001). 

 

4.1.2 Afroamerikanska stereotyper 

Stereotyper av den afroamerikanska kvinnan och hennes sexualitet går att spåra tillbaka till 

1800-talet då socialdarwinistiska teorier kring kvinnor med afrikanskt ursprung rådde, deras 

kroppar exotifierades och denna syn ligger till grund för framställningen av afroamerikanska 

kvinnors kroppar i populärkultur idag. Från Afrika, via europeiska kolonisatörer och slaveriet 

i USA utvecklades fyra bilder av den svarta kvinnan och hennes roll i det amerikanska 

samhället, det visar en sammanställning av den existerande forskningen kring 

afroamerikanska stereotyper (Stephens & Phillips, 2003). 

 

En stereotyp är den unga, exotiska, vackra och promiskuösa kvinnan som använder sin 

sexualitet för att få uppmärksamhet och materiella ting. De var uppmålade som att de ville 

tillfredsställa män, för att endast då kunna uppnå egen tillfredställelse. I verkligheten var det 
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en sexuellt utnyttjad kvinna som användes av män för att få utlopp för sina sexuella behov 

(Stephens & Phillips, 2003).  

 

I en kvalitativ undersökning av tio amerikanska dokusåpor kommer Tia Tyree fram till att 

tjänaren i det vita hushållet är en asexuell varelse både fysiskt och psykiskt (Tyree, 2011). De 

är porträtterade som överviktiga och mörkhyade. Den afroamerikanska var inte ansedd som 

attraktiv efter västerländska ideal, och fungerade som hushållerska utan att kontaminera 

hemmet med omoraliskt beteende. Sanningen var dock att många hushållerskor blev utsatta 

för sexuella övergrepp från sina arbetsgivare. Hon fungerade också som en övergång från 

obetald slav till betald hushållerska (Stephens & Phillips, 2003). 

 

Nästa tydliga bild som dyker upp är den svarta kvinnan som föder barn helt okontrollerat och 

lever på staten. Tillsammans med sina många barn är hon en samhällsbörda som utnyttjar 

statliga medel på grund av lathet och sedan reproducerar fattigdom genom att sprida sitt 

beteende till alla sina barn. Nidbilden uppkom efter medelklassens misstycke med att 

afroamerikanska kvinnor mottog statligt stöd, något som från början var utvecklat för vita 

medelklasskvinnor som blivit änkor efter krig (Stephens & Phillips, 2003). 

 

På 1960-talet skapar regeringen en bild av den afro-amerikanska kvinnan som matriarkat. 

Politikern Daniel Patrick Moynihan använder uttrycket för att beskriva kvinnan som den 

dominanta i det afroamerikanska hushållet. Kvinnan var kontrollerande och använde sin 

sexualitet för att styra i hemmet, på grund av detta tilläts inte männen att bli produktiva 

medlemmar av samhället (Stephens & Phillips, 2003). 

  

De fyra historiska stereotyperna som presenterades återkommer i mer moderna tappningar, 

utvecklingar har skett, men många av attributen känns igen när tio reality-tv program från 

USA undersöks. Sexuellt utsvävande, farligt, omoraliskt beteende och till synes utan 

hämningar (Tyree, 2011). Stephens och Phillips (2003) har identifierat flera roller som är 

sprungna ur de fyra grundläggande stereotyperna. Flera faktorer har varit delaktiga i att 

utveckla dessa nya stereotyper, men alla har sin grund i sociala och kulturella förhållanden 

som har uppstått efter andra världskriget. Tv var den första viktiga faktorn där 

representationer av vita och svarta och relationen dem emellan förhandlades fram i både 

nyhets- och underhållningssammanhang. En annan kulturyttring som påverkade var när 

rockmusiken växte fram, en kultur som bar på kraftiga influenser från afroamerikansk kultur. 

Rockmusiken definierade amerikansk coolhet samtidigt som afroamerikaner blev 

exploaterade i musikindustrin och fortsatt diskriminerade i samhället (Stephens & Phillips, 

2003). 
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I det desegregerade amerikanska samhället kunde afroamerikanska kvinnor ta sig in i den av 

vita kontrollerade medieindustrin. Men endast så länge de stämde överens med de vitas 

förväntningar. Här utvecklas således de moderna och lätt modifierade stereotyperna av afro-

amerikanska kvinnor (Stephens & Phillips, 2003).  

 

I undersökningar kring hur afroamerikaner porträtteras i tv har forskare funnit många 

återkommande stereotyper. Det kan gälla yrkesroller eller personlighetsdrag till exempel. 

Lågstatusyrken var vanligt förekommande visar undersökningar från 70- och 80-talet, ofta 

inom servicesektorn eller industriarbete. Typiska yrken för afroamerikanska kvinnor på tv 

kunde vara städerska, hushållerska, tjänare eller underhållare på något sätt. Svarta kvinnor 

var dessutom ofta framställda som svagpresterande i motsats till de vita kvinnorna som 

vanligtvis var högpresterande. Tidiga undersökningar kom fram till att vanliga 

personlighetsdrag som afroamerikaner blev tillskrivna var: oärlighet, omoraliskhet, 

underlägsenhet, dumhet, våldsamhet, girighet, att de var ignoranta, ostädade, komiska och 

sexuella bland annat. Det fanns också positiva drag, männen var ofta hjälpsamma, givmilda 

och samarbetsvilliga medan kvinnorna var dygdiga (Stephens & Phillips, 2003). En senare 

enkätundersökning som sökte att förklara studenters uppfattningar av tv-porträtteringar 

visar att mörkhyade förekom mer frekvent än vita i föreskrivande roller, exempelvis inom 

brottsbekämpning. Resultatet av studien blev att afroamerikanska karaktärer nu hade mer 

positiva drag och roller än förut (Punyanunt-Carter, 2008). 

 

4.1.3 Latinamerikanska stereotyper 

Latinamerikaner framställs ofta som personer med låg utbildning och enkla jobb. Trots att 

det såklart finns många latinamerikaner som jobbar som läkare, advokater eller har 

professioner som kräver hög utbildning är det mycket sällan att det är så de porträtteras i 

filmer och serier visar Edibertos (2000) kvalitativa undersökning av amerikansk film och tv. 

Ediberto tittade på hur latinamerikaner objektifieras i framförallt film men även annan 

media. Han kom fram till att det är vanligast att latinamerikaner är med som kriminella 

gängmedlemmar eller beskrivs som lata, arga, hetlevrade, romantiska och utseendefixerade 

(Ediberto, 2000). 

 

Guzman och Valdivias (2004) kvalitativa undersökning om hur latinamerikaner porträtteras 

i amerikansk populärkultur visar att latinamerikaner ofta ”tropikaliseras”, att framställandet 

av kvinnor från Latinamerika bygger på en traditionell stereotyp, att de är exotiska och 

sexiga. Att de har röda läppar, utmanande kläder, långt brunt hår och extravaganta smycken. 
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Vanliga stereotyper för den manliga latinamerikanen är att han är macho, mörkhårig och bär 

mustasch (Guzman & Valdivia, 2004). 

 

Berg (1990) gjorde en kvalitativ analys av filminnehåll där latinamerikaner fanns med i 

rollerna. Analysen är uppdelad i två delar där den första undersöker vad samhället kan tjäna 

på att studera stereotyper. I del två undersöks hur latinamerikaner har framställts i filmer 

och där identifieras och definieras följande sex vanliga stereotyper: 

 

El bandido – Den mexikanska skurken, precis som tidigare skrivits så är några av de 

vanligaste stereotyperna att latinamerikaner är våldsamma, impulsiva och av mexikanskt 

ursprung. Alla dessa attribut går att se i el bandido. 

 

The halfbreed harlot – En kvinna som konstruerades med en stark vilja och personlighet som 

är hetlevrad och sexualiserad. Ofta framställd som en nymfoman eller prostituerad, hennes 

olika aktioner motiveras sällan. En direktöversättning av uttrycket halfbreed harlot skulle bli 

halvblodsprostituerad. 

 

The male buffoon – En typ av karaktär som är skapad som ett lite mer humoristiskt alternativ 

till el bandido som används i komedier. I de lägen där el bandido inger respekt och utstrålar 

en farlighet blir the male buffoon mindre hotfull och mer av en gycklare. Pratar inte sällan 

med stark brytning. En svensk översättning av begreppet male buffoon skulle bli manlig 

pajas. 

 

The female clown – Den kvinnliga motsvarigheten till the male buffoon. Rollen som erotisk 

och sexig blir istället en roll med komiska hån. Översättningen till svenska skulle således bli 

kvinnlig clown/ pajas. 

 

Detta är fyra stycken stereotyper som skapar en negativ bild av latinamerikaner men Berg 

(1990) anser att det finns två typer av roller till som absolut är stereotyper men kanske inte 

skapar en tydligt negativ bild. 

 

The latin lover – En ung, lång och stilig man som uppträder elegant och är mycket älskvärd. 

 

The dark lady – En kvinnlig karaktär som inte är helt olik the latin lover men istället för att 

vara lika älskvärd finns där istället en mystik som ska göra henne intressant för publiken. 

The latin lover och the dark lady uppvisar en sexualitet som deras vita motsvarigheter i 

filmerna sällan har vilket leder till intriger. 
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4.1.4 Vita stereotyper 

Porträtterandet av vita i medier berättar framförallt om amerikanska attityder mot etnicitet 

och samhällsklass. Ett begrepp som ofta används i framställandet av fattiga vita från de lägre 

samhällsklasserna är white trash. I filmer som Pulp Fiction och Forest Gump beskrivs de 

fattiga vita (white trash) som antingen korkade eller omoraliska mördare. Oavsett vilken typ 

av dessa som behandlas så beskrivs dumheten som något som är oturligt, något som närmast 

kan beskrivas som en ärvd underlägsenhet (Sweeney, 2001). Watts (2005) har i en kvalitativ 

innehållsanalys av filmen ”8 Mile”, som är löst baserad på rapparen Eminems liv, kommit 

fram till att det målas upp en bild av huvudkaraktärens moder som att hon är omoderlig: hon 

negligerar sin dotter, har inget jobb, missbrukar alkohol, bor i en husvagn i ett fattigt 

slumområde i Detroit, och hon blir slagen och dåligt behandlad av sin älskare, som hon 

hoppas ska försörja henne med en försäkringsutbetalning. Hon konstrueras på ett sätt som 

gör henne patetisk. 

 

Heavner (2007) resonerar kring uttrycket ”poor white trash”. Han menar att konstruktionen 

av en fattig vit underklass är ett sätt att förstärka den vita normen. Genom att lägga till en 

klassaspekt utöver den redan existerande etnicitetsaspekten kan den normativa vitheten 

behålla sin makt för att de fattiga vita inte utgör ett hot mot den existerande normen. 

Normativ vithet reproduceras genom att fokusera på andra klass- och rasskillnader som 

skiljer dem åt. Denna process skyddar det rådande vita privilegiet genom att ta avstånd från 

den raka motsägelsen av vithet som den vita underklassen representerar. Samtidigt som 

detta sker är baktalandet av den vita underklassen ett sätt att maskera det vita privilegiet. 

Ddet blir ett slags bevis på att makt och välstånd uppnås av hårt arbete och inte av etniska 

privilegier (Heavner, 2007). Vithet handlar alltså inte bara om etnicitet utan det finns även 

en klassaspekt. 

 

Därmed blir symbolen av ”den goda (vita) flickan” som Moon (1999) beskriver mer till en 

konstruktion av medelklassen och det borgerliga samhället som ger vita kvinnor tillgång till 

alla privilegier som vit kvinnlighet har. Historiskt har bilden av ”äkta” kvinnlighet uteslutit 

färgade kvinnor och vissa vita kvinnor av lägre klass och status. Men bilden av den goda 

flickan handlar egentligen inte om ekonomisk klasstillhörighet, utan om en slags 

svåråtkomlig förnämlighet som omfattar (borgerliga) värderingar och moral, skriver Moon 

(1999), när han resonerar kring uttrycket ”den goda (vita) flickan”.  
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5. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel går vi igenom vilka olika teorier och begrepp som är centrala och viktiga för 

oss i undersökningen. Postkolonial teori och begreppet stereotyp använder vi för att förstå 

uppkomsten av stereotyper och hur de tar sig uttryck i samhället. Vi använder oss av semiotik 

för att analysera seriens innehåll.  

 

5.1 Postkolonial teori 

Postkolonial teori fokuserar på att undersöka en specifik dimension av maktförhållanden, 

etnicitetsdimensionen. Men det är viktigt att förstå kopplingarna mellan olika maktordningar 

i samhället. Förutom etnicitet kan till exempel klasstillhörighet vara en faktor som påverkar 

samhällets maktordning (Lindgren, 2009). Innebär detta att klasskillnader kan vara med och 

skapa skillnader inom etniska grupper? Den postkoloniala teorin hjälper oss att förstå hur 

medias konstruktioner har påverkat människor och som en konsekvens av det samhällets 

strukturer. 

 

Postkolonialism definieras som all kultur som påverkats och påverkas av den imperialistiska 

processen från kolonialtiden fram till idag (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 1989). Det vill säga 

alla kulturella texter som bidrar till att etablera västvärldens hegemoniska ställning, men 

postkolonialism innefattar även de texter som ifrågasätter hegemonin (Lindgren, 2009). ”Det 

postkoloniala är en arena för dialog och kamp där eurocentriska och rasistiska myter både 

reproduceras och ifrågasätts” (Lindgren, 2009, s. 179).  

 

Teun van Dijk (2000) menar att bilder av “andra” etniska grupper utmärks av en systematisk 

negativ framställning som leder till stereotyper, fördomar, och ideologier om “de andra”, och 

således indirekt till utagerandet och reproduktionen av rasism (van Dijk, 2000 i Lindgren, 

2009). Ur en västerländsk synvinkel syftar ”de andra” i detta fall på andra människor än vita 

och att det är just ”de andra” som systematiskt framställs ur en negativ vinkel. Mycket av 

problematiken med postmodernismen är den tydliga åtskiljningen av västerländsk kultur och 

annan kultur, västvärlden och tredje världen – därav postkolonialism (Byrne, 2005).  
 
Edward W. Said (1978), som anses vara upphovsman till den postkoloniala teorin, skriver om 

hur människan alltid har delat upp världen i olika delar och regioner och att dessa skiljer sig 

genom verkliga eller påhittade egenskaper. Vidare skriver Said om en lord Cromer, som var 

en brittisk kolonialpolitiker i Egypten i början av 1900-talet. Cromer hade inga problem alls 

att beskriva araber som en direkt motsats till européer, att de är obotliga lögnare, lättlurade 
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och att deras hjärnor är så oorganiserade att de inte alls förstår saker som européer direkt 

uppfattar (Said, 1978). På detta sätt förklarade Said att västvärlden såg sig som en överlägsen 

civilisation. Postkolonialismen anser att tankar som de Cromer hade om “de andra” än idag 

påverkar samhället (Lindgren, 2009). 

 

Ett annat resonemang i boken Orientalism (Said, 1978) kretsar kring hur lärda män på 1400-

talet försökte få till konferenser där tanken var att de skulle konvertera alla muslimer till 

kristendomen. Said påstår att det var Europas sätt att konstruera och iscensätta öst och väst 

på ett sammanhängande sätt, att kristna försökte klargöra för muslimer att islam bara är en 

felaktig version av kristendomen. Det är någonting som kan ses höra ihop med att 

västvärldens okunskap om öst blir mer raffinerad och sammansatt istället för att västs 

kunskap om öst egentligen har blivit vare sig större eller mer exakt (Said, 1978). Said skriver i 

sin bok att östvärlden är konstruerad som annorlunda och att den blir beskriven som 

Europas motsats. Om det är så att vi i väst konstruerar människor med annan geografisk och 

kulturell bakgrund som annorlunda blir det här en intressant aspekt att se hur tv-serier som 

sägs jobba mot traditionella stereotyper framställer människor som inte härstammar från 

västvärlden eller lever efter västvärldens normer. 

5.2 Semiotik 

Begreppet semiotik står för hur vi studerar tecken och teckensystem. Ferdinand de Saussure 

grundade en strukturell språkvetenskap som semiotiken tog sin början från (Lindgren, 

2009).  
 
Saussure (1970) kallade kombinationen av begrepp och ljudföreställning för tecken. Dock 

ville han ersätta begrepp med innehåll och ljudföreställning  med uttryck, detta eftersom 

han ansåg att innehåll och uttryck både framkallar och står i motsättning till varandra. Det 

språkliga tecknet uppstår när de fenomenen går samman (Saussure, 1970). Tecknet är alltså 

det element i en text som är betydelsebärande och utgörs av både ett innehåll och ett uttryck 

(Lindgren, 2009). Ett teckens betydelse har flera nivåer, den första grundbetydelsen, kallas 

inom semiotiken för denotativ. Det omedelbart påtagliga vi ser, att en häst är en häst kan 

konstateras. Sedan finns det en bibetydelse, den konnotativa betydelsen. Det är det vi 

associerar med tecknet. Vi ser en återigen en häst, men börjar genast tänka på zebror, åsnor, 

hästsport och annat vi associerar med hästar. Den konnotativa nivån kan sedan delas upp i 

kulturella associationer, ett slags kollektiv språksystem. Men vi gör även privata associationer 

som baseras på individuella upplevelser och erfarenheter (Hansson, Karlsson, & Nordström, 

2006). Den franske sociologen Roland Barthes (2007) kallade tecknets konnotativa nivå för 
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mytologisk nivå och menar att myten har en ideologisk funktion – att upprätthålla samhällets 

rådande maktordningar och framställa dem som naturliga och självklara. 
 
Lindgren (2009) skriver att tecken har en stark central betydelse i samband med analyser av 

populärkultur eftersom det är via dessa som betydelse skapas och det är tecken som bygger 

texter som sedan studeras. Vid studier av betydelser i en text utifrån ett semiotiskt perspektiv 

utgår vi från olika nivåer men grovt sett handlar det om två nivåer. Det ena nivån är det 

enskilt meningsbärande tecknet och den andra består av de enheter i vilka de tecknen sätts 

samman, alltså texter.  
  
Inom semiotiken skapas en skillnad mellan langue och parole, eller språksystem och 

språkbruk som begreppen åsyftar. Semiotiken studerar hur bakomliggande regler och system 

(langue) påverkar och styr kulturella texter (parole). Det handlar om att analysera de sociala 

regler som möjliggör ett skapande och förmedlande av betydelser (Lindgren, 2009). Hur 

semiotik används i denna undersökningen går vi igenom i nästa kapitel, ”metod”.  

 

5.3 Stereotyp 

Begreppet stereotyp är av stor vikt för denna uppsats. För att kunna hitta stereotyper är det 

viktigt att förstå vad begreppet innebär, och även att förstå hur människor blir påverkade av 

stereotyper i media, samt vilken roll media har.  
 
En stereotyp brukar definieras av tre olika komponenter. Den första är att en grupp 

människor ses utifrån en speciell egenskap. Det kan vara deras religion, etnicitet och 

nationalitet men även ålder eller hårfärg. Det handlar om att vi skiljer en grupp av människor 

från den stora massan (Hinton, 2003). Nästa steg inom begreppet stereotyper blir att 

gruppen vi skiljer från massan blir tilldelade andra egenskaper än den första. Hinton (2003) 

använder exemplet att engelsmän gillar traditioner. Det sista steget blir att en människa har 

en av egenskaperna som identifierar hen till en av grupperna. Vi får reda på att en person är 

från England och drar direkt slutsatsen att just den personen gillar traditioner (Hinton, 

2003). 
 
Walter Lippmann tog redan 1922 upp begreppet stereotyp i sin bok Public Opinion. Där 

beskriver han hur vi skapar förenklade bilder i våra hjärnor om människor och vad som 

händer runt omkring oss och att vi sedan hanterar olika situationer efter hur våra skapade 

bilder ser ut. Lippmann (1922) hävdade att vi skapar och använder bilderna eftersom den 

riktiga världen är för stor och omfattande för att vi ska kunna förstå den fullt ut. Därmed 
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använder vi oss inte utav riktig kunskap om världen utan vi tror bara hur någonting är. Det är 

vi själva som konstruerar bilden men vi tolkar och definierar den med hjälp av kulturen vi 

lever i. 

 

Media spelar en viktig roll i representationen av stereotyper. Dyer (2013) menar att just 

representation är ett nyckelord, betydelsen ligger i ordet, att presentera något om och om 

igen. En stereotyp är som vi tidigare förklarat en förenklad bild av något, denna förenklade 

bild får sedan tala för en hel grupp. Detta påverkar hur medlemmar ur denna grupp kommer 

se på sig själva, sin plats i samhället och sina rättigheter såväl som hur andra ser på denna 

grupp utifrån. Gramsci menade att massmedia var ett verktyg för den styrande eliten att 

kontrollera sin makt i samhället, men det bygger på att samhället inte ifrågasätter vad de ser i 

media. Eftersom underhållning till exempel är så djupt integrerat i samhället tas vad vi ser 

många gånger för givet (Lull, 2015). Med den utgångspunkten kan vi försöka förstå faran 

med att media ger oss förenklade bilder av hur kulturer är och stereotypiserar konstruktioner 

av karaktärer.   
 
När vi stereotypiserar delar vi in människor i olika grupper och det är grupperna vi tillhör 

som definierar vår identitet i samhället. Grupptillhörigheten är kopplad till vår egen 

självaktning genom att vår identitet påverkas positivt om vi tillhör en priviligierad grupp i 

samhället. Detta leder till att det ligger i vårt eget bästa i att se den egna gruppen som olik 

och bättre än andras grupper (Hinton, 2003). Egengruppens medlemmar ser den andra 

gruppens medlemmar som mer annorlunda än vad de egentligen är och att medlemmar av 

främlingsgruppen är mer lika varandra än de egentligen är. Olika individer i samma grupp 

identifieras alltså likadant, eftersom vi har en förkärlek till vår egen grupp kommer 

främlingsgruppen betraktas negativt. Vi upplever vår egen grupp som bättre än den andra 

(Hinton, 2003). 

 

Om stereotyper används mycket i media riskerar vi människor att få en felaktig bild av 

varandra, denna uppsats undersöker hur karaktärerna i Orange is the New Black är 

konstruerade, är de stereotypa?   



 

 18 

6. Metod och material 

I vår studie kommer vi att göra en kvalitativ innehållsanalys. Anledningen till det är att vi vill 

fastställa en mening och betydelsehelhet från Orange is the new black, det går inte att göra 

genom kvantifiering (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008). Vår utgångspunkt är att 

det kommer finnas vissa scener och avsnitt i serien som är av större betydelse än andra för 

just denna studie. Detta tillsammans med att visst innehåll i en text (en serie i denna studie) 

kan vara dolt och behöver tolkas och studeras intensivt anser Esaiasson, Giljam, Oscarsson 

och Wägnerud (2012) vara anledningar till att göra en kvalitativ textanalys. Vi behöver först 

och främst skilja på vårt undersökningsobjekt och analysobjekt som inte behöver vara samma 

sak (Hansson, Karlsson, & Nordström, 2006). Undersökningsobjektet är Orange is the new 

black som vi sedan kommer dela in i flera analysobjekt, specifika scener som är intressanta 

för studien. 

 

6.1 Analysmetod 

När vi analyserar en text (i vårt fall olika scener ur Orange is the new black) semiotiskt så gör 

vi det i två steg. Det första steget är den denotativa fastställningen av scenens tecken. Vi 

beskriver vad som händer i en scen, vad vi kan se rent uttryckligt. Detta är den mest objektivt 

verifierbara delen av tolkningen även om det inte finns någon helt ren denotation. Det andra 

steget, den konnotativa tolkningen, är den meningsskapande processen. Vi förklarar och 

tolkar mer djupgående vad exempelvis dialoger och kroppsspråk egentligen säger i specifika 

scener (Lindgren, 2009). Vi lutar oss mot den postkoloniala teorin och försöker förstå texten 

utifrån teorins perspektiv. Hur vi skiljer på vi och dem och bidrar till att etablera västvärldens 

hegemoni genom att systematiskt framställa andra kulturer negativt. Begreppet stereotyp är 

betydelsefullt i det här steget. 
 

Utifrån det ovanstående har vi valt att först göra en rent denotativ beskrivning av de utvalda 

scenerna. Därefter tolkar vi den konnotativt och försöker upptäcka innebörden av scenens 

tecken. För att sammanfatta stereotyperna gör vi en koppling till våra teorier och begrepp 

samt tidigare forskning på stereotyper. 

 

6.2 Urval 

Urvalsprocessens första steg är att se på samtliga avsnitt av seriens tre säsonger. Under tiden 

antecknar vi vid de scener vi anser kan vara intressanta för vår analys, scener som är 

uppenbart stereotypa till exempel. Nästa steg i processen blir att diskutera vilka scener som 
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kan vara representativa för en stereotyp som vi undersöker. Vi går sedan igenom 

stereotyperna i ordning och gör en djupare analys av de utvalda scenerna med hjälp av vårt 

analysschema. Det sista vi undersöker är hur stereotyperna står i relation till varandra och 

undersöker scener som visar det på ett tydligt vis. Denna urvalsmetod har vi använt för att 

hitta scener som kan säga något om något. Det är ett relativt stort material och det finns 

således många scener som inte är relevanta för att undersöka stereotyper, dessa har vi på 

detta sätt undvikit. Vi vill här poängtera att scenerna vi analyserat har valts utefter vilka som 

kan svara på våra frågeställningar och de scener vi valt att analysera är inte anpassade efter 

ett på förhand eftersökt resultat. 

 

6.3 Analysschema 

Hansson, Karlsson och Nordström (2006) visar en ram på hur ett analysschema kan se ut 

och det är det vi har haft som grund när vi har utvecklat denna undersöknings analysschema.  
Som det är konstaterat tidigare i uppsatsen är det första steget när vi stereotypiserar att vi ser 

på en grupp människor efter en specifik egenskap, exempelvis etnicitet. Med hjälp av våra 

teorier samt semiotikens riktlinjer har vi utformat följande analysschema: 
 

• Tecken - Denotativ och konnotativ nivå 

• Fysiska egenskaper - Röstläge, kroppsbyggnad. Konnotationer av den fysiska 

gestaltningen? 
• Miljö/ rekvisita - Hur ser scenografin ut? Vilka konnotationer kan göras av vad vi 

ser i miljö och saker i scenen? 

• Kommunikation - Både den verbala och icke verbala kommunikationen studeras. 

Vad som sägs, hur det sägs och med vilka ordval sägs det, vad är syftet med vad som 

sägs? Vad sägs explicit och vad är underförstått? Vilket kroppsspråk och 

ansiktsuttryck finns? 
 

6.4 Studiens tillförlitlighet 

En kritisk aspekt av vår metod är att vi själva valt ut vilka scener vi undersöker. Det finns en 

risk att våra egna fördomar och idéer om vad som är stereotypt spelar in när vi har valt ut 

scener. Urvalet kan därför anses bestämma resultatet av undersökningen redan innan 

analysen har påbörjats. Vi vill återigen vara tydliga med att scenerna är valda efter vilka som 

kan svara på uppsatsens frågeställningar och att det är scener som gör det som passar oss. 

Här vill vi poängtera att vi dock undersöker hur olika etniciteter porträtteras och hur de står i 

relation till tidigare stereotyper och andra etniciteter. Är det andra delar av serien som 



 

 20 

undersöks kan resultatet bli annorlunda. Men vi menar att om vårt resultat kan visa att det 

existerar stereotyper och förklara hur de ser ut så har vi uppnått vad vi hade för intention att 

göra.  

 

Det är viktigt att det valda materialet utgör en god och rättvisande representation. Det är inte 

verkligheten som materialet ska representera, men det valda materialet konstruerar dock en 

viss verklighet, den vi undersöker (Rennstam & Wästerfors, 2015). Här sätter Rennstam och 

Wästerfors foten på något väldigt viktigt, att vi konstruerar en viss verklighet i vår 

undersökning. Vi anser att det är väldigt viktigt att poängtera att vår undersökning inte 

ämnar presentera någon absolut sanning om hur verkligheten egentligen är beskaffad. Vi kan 

endast utgå ifrån vår undersökning och vad vi kommit fram till i vår analys och bör därför 

akta oss för att generalisera alltför mycket utifrån resultatet. I bästa fall kan vi i vår analys 

erbjuda en bild som representerar ett visst samhällsfenomen. Syftet med uppsatsen var att 

undersöka hur olika etniciteter framställs i serien och hur de ställs i relation till varandra. 

 

När vi tolkar texter och försöker förstå dess mening är det av absolut vikt att vara medveten 

om vilken förförståelse vi som tolkare har, det är den som ger undersökningen dess riktning. 

I en persons förförståelse ingår det många parametrar, men tre stycken är av särskild vikt för 

en lyckad tolkning. Den första är språk och begrepp, när vi behärskar ett språk förstår vi en 

rad olika begrepp, och dessa begrepp ger oss möjlighet att se vissa aspekter av fenomen 

samtidigt som det döljer vissa andra. Den andra parametern är trosuppfattningar, alla 

människor har olika uppfattningar av olika saker: samhället, naturen, om varandra och om 

sig själva. Till exempel upplever en person som tror på magi världen annorlunda än den som 

har en annan trosuppfattning. Vad en person tror om världen definierar personens 

problemsituationer och vad den lägger extra vikt vid. En tredje parameter är våra personliga 

erfarenheter, vad vi har vuxit upp med. Vi tolkar världen utifrån de erfarenheter vi har. Alla 

dessa parametrar har vi med oss när vi interagerar med andra och när vi ska tolka fenomen, 

så även när vi gör en vetenskaplig undersökning (Gilje & Grimen, 1992). 

 

Det här leder till något av en fördomsparadox för oss, vi undersöker fördomar och 

stereotyper i en tv-serie, men hur kan vi göra detta utan att använda våra egna fördomar? Vi 

har såklart hjälp av den kunskap vi fått av stereotyper efter att ha läst tidigare forskning på 

ämnet. Men vi kan knappast säga oss ha heltäckande kunskap kring alla stereotyper som vi 

stöter på. Därför är det av särskilt stor vikt att vi är medvetna om att våra egna erfarenheter, 

mer än något annat i vårt fall, påverkar oss när vi tolkar. Eftersom vi är vita män som 

analyserar minoriteter (etniciteter) är det viktigt att vara medveten om det, och att det 

samhället vi har vuxit upp i är mansdominerat, heteronormativt och där vita européer utgör 
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majoriteten av befolkningen. Alla dessa faktorer har inverkan på vår analys och det är dessa 

faktorer som påverkar de personliga associationerna vi konnoterar med ett tecken (Hansson, 

Karlsson, & Nordström, 2006).  

 

Den litteratur vi har använt när vi läser in oss på tidigare forskning kring stereotyper är 

uteslutande från USA eller den anglosaxiska världen. Det har gett oss kunskap från ett 

specifikt perspektiv, men vi menar samtidigt att vårt undersökningsobjekt är en amerikansk 

tv-serie, vilket i viss mån motiverar vårt val av tidigare forskning. 
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7. Analys 

7.1 Grupperingar 

På anstalten Litchfield finns det fyra större grupperingar, grupperna är indelade efter 

etnicitet. Det är en grupp med vita, en med afroamerikaner och en med latinamerikaner. Den 

fjärde gruppen är för “de övriga” och där finns bland annat personer med östasiatiskt och 

italienskt ursprung. De olika grupperna sover åtskilda och använder sina egna badrum. I livet 

på fängelset umgås och pratar olika gruppmedlemmar med varandra och den vita gruppen är 

i praktiken indelad i två mindre grupper. Det är en grupp med så kallade white trash, där 

medlemmarna är från samhällets lägre klasser och en grupp som fungerar som en familj där 

Galina Reznikov (Red) är överhuvud. Eftersom grupperna konstrueras efter etnicitet och 

klassaspekter kan vi säga att det sker en stereotypisering redan på det här grundläggande 

planet i tv-serien.  

 

7.2 Östasiatiska stereotyper 

Säsong 3, avsnitt 6. 
I detta avsnitt får vi för första gången stifta närmare bekantskap med karaktären Mei Chang. 

Hon har inte fått någon tydlig presentation tidigare under serien men ändå funnits med i 

scener i tidigare säsonger. Hon är en av totalt två kvinnor med asiatiskt ursprung i tv-serien 

tillsammans med Brook Soso, båda två har östasiatiska rötter. Klippen på henne i detta 

avsnitt är korta och saknar många gånger dialoger men det finns ändå med stereotyper som 

beskrivits i tidigare forskning. Vi går här igenom de scener som visar detta, de är alla 

hämtade från det sjätte avsnittet i den tredje säsongen. 
 
04:15 - 04:25 
Tiffany “Pennsatucky” Doggett visar nya interner runt på fängelset när Mei Chang går förbi. 

Doggett presenterar Chang som personen som jobbar i fängelsebutiken och att hon “inte 

pratar mycket” (bilaga 1). Scenen är mycket kort och ska inte överanalyseras men med tanke 

på det som faktiskt sägs är det lätt att förstå att Chang inte är en speciellt social person. Att 

asiater är mindre sociala än andra grupper är en negativ egenskap som Ho och Jackson 

(2001) lyfter fram i sin analys. 

 
17:00 - 18:30 
Vi har fått se hur Chang ber om två mjölkpaket under lunchen för att direkt hälla ut 

innehållet och fylla paketen med ärtor. Hon lyckas smuggla ut ärtorna ur matsalen, går till 
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sin personliga sovplats där hon blandar dessa med chipssmulor och vatten. Hon kramar detta 

till en typ av biff som sedan placeras i en mikrovågsugn som hon har vid sin brits. Maten 

Chang har tillagat äter hon senare i sin ensamhet ute på fängelsets rastgård. Att på detta sätt 

göra sin egen mat och äta det istället för den många gånger tråkiga och enformiga 

fängelsematen kan ses som dels en smart sak att göra men även väldigt dedikerat och seriöst. 

Just intelligens och seriositet är andra bilder av asiater som Ho och Jackson (2001) kommer 

fram till i deras enkätundersökning är vanligt förekommande.  
 

Under tillagningsprocessens gång sitter anstaltens andra person med asiatiskt ursprung, 

Brook Soso, bredvid Chang och beklagar sig över att det inte finns några andra asiater i 

fängelset och säger att hon saknar “en stor asiatisk fängelsefamilj”. Detta uttalande går att 

konnotativt tolka som att Soso känner sig ensam och inte har några nära vänner på anstalten. 

Här används alltså återigen stereotypen om asiater som mindre sociala. Men samtidigt 

stereotypiserar Soso när hon efterlyser en asiatisk familj i fängelset (bilaga 2). Hon gör 

skillnad på asiater och andra grupper, det finns ett tydligt ”vi” och ett ”dem”. Changs reaktion 

när hon hör Soso förklara sin situation går också att se som stereotypiskt för asiater. 

Ramasubramanian (2011) lyfter fram stereotyper som pekar på att asiater saknar värme och 

vänskapliga drag. Chang svarar “du är skotte” och istället för att försöka trösta Soso för sin 

ensamhet lägger hon vikten vid den andra delen av samtalet och verkar helt missa poängen 

med vad Soso egentligen säger. Soso visar dock tecken på en strävan efter vänskap och 

värme, men de andra internernas upplevelse av henne stämmer inte överens med hennes 

egen självbild.  
 
31:30 - 32:50 
Vi får följa efter Chang när hon ensam vandrar runt på gården, först stannar hon till vid ett 

hål i stängslet där hon har en gömma med clementiner. Hon smugglar sedan med sig en frukt 

och går raskt till ett slitet skjul som står på gården. Inne i skjulet har hon gömt en 

smartphone, hon slår sig ner på en pall och streamar vad som verkar vara en asiatisk tv-serie 

och äter sin clementin (bilaga 3). Bredvid sig har hon en hink som är full med clementinskal 

vilket är ett tecken på att hon gjort samma sak många gånger tidigare. Detta visar på 

ytterligare en egenskap som lyfts fram av Ho och Jackson (2001), nämligen att asiater skulle 

vara sluga. Den stereotypen går även att urskilja i scenen som tidigare beskrevs när Chang 

smugglade ut ärtor från matsalen. Precis innan hon lyckades med det hade en av white trash-

tjejerna blivit tagen på bar gärning med att försöka få med sig mat ut från matsalen, något 

som inte är tillåtet på Litchfield. När Chang försöker ställs alltså asiater och white trash i 

kontrast till varandra och det är Chang som är den slugare av de två.  Den vita tjejen stämmer 

överens med white trash-stereotypen som Sweeney (2001) beskriver som bland annat 
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korkad. Genom att ställa två grupper mot varandra på det här sättet delas världen upp och 

olika egenskaper tillskrivs olika grupper (Said, 1978). I det här fallet är det dock intressant att 

den östasiatiska karaktären står över den karaktären som visserligen är vit, men samtidigt 

också white trash. Det tyder på att socioekonomiska faktorer kan väga tyngre än geografiskt 

ursprung när olika grupper delas upp och ställs emot varandra.  
 
33:20 - 36:20 
Här är det en tillbakablick på Changs liv som ung. Vi ser direkt en mörk skåpbil stå parkerad i 

en gränd på kvällstid. I bilen sitter Chang och en man (vi vet sedan innan att det är hennes 

bror) och pratar, eftersom bilen är avstängd och det inte finns något speciellt att se i direkt 

anslutning till den blir den konnotativa analysen att de väntar på någon eller något. Eftersom 

gränden är dåligt upplyst samtidigt som det är stökig och spretig graffitiklotter på stenar runt 

bilen och platsen står i tydlig kontrast till stora upplysta byggnader på andra sidan av vad 

som ser ut att vara en hamn ges en känsla av att de väntar på att genomföra någon form av 

affär eller uppgörelse. Tittarna hamnar direkt i ett samtal mellan personerna i bilen, men det 

avbryts abrupt av att mannen säger “var fan håller han hus?” vilket bekräftar att de väntar på 

någon. Samtalet fortsätter tills det anländer en annan skåpbil, vi har tidigare i avsnittet fått 

veta att Chang och hennes bror säljer olika typer av djur och djurdelar svart. Det visar sig att 

de ska köpa sköldpaddsägg. Personen i den andra bilen försöker lura Changs bror och brottar 

ner honom till marken och hotar honom med pistol. Chang får tag på en kofot och slår ner 

mannen bakifrån (bilaga 4). 

 
Ramasubramanian (2011) skriver om hur de mer positiva stereotyperna kring asiater inte 

sällan är länkade till mer ondsinta stereotyper om att de är farliga och kriminella. En positiv 

stereotyp följs av en negativ så att inte den rådande maktstrukturen hotas. Här blir detta 

tydligt när Changs seriösa, smarta och sluga sätt att ge sig själv fördelar i fängelset byts direkt 

till att visa att hon minsann också är en farlig människa inblandad i organiserad brottslighet.  

 

7.2.1 Sammanfattning av östasiatiska stereotyper 

Ett ständigt negativt framställande leder till fördomar och på längre sikt indirekt även till 

rasism (van Dijk, 2000 i Lindgren, 2009). I fallet här med de östasiatiska karaktärerna 

tillkommer det en aspekt. Här framkommer många olika stereotyper många gånger på kort 

tid, en stor del av de i den tidigare forskningen vanligt förekommande bilderna av personer 

med asiatiskt ursprung går här att hitta inom ramen för ett enskilt avsnitt. 
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7.3 Afroamerikanska stereotyper 

Tasha “Taystee” Jefferson, Poussey Washington, och Cindy “Black Cindy” Hayes är 

Litchfields komikertrio. Tre svarta tjejer som så gott som alltid syns ihop, och nästan alltid 

skämtandes med varandra och andra interner. 

 

Scen 1: Säsong 1, avsnitt 6. 19:20 - 20:00 

Det är valtider i fängelset, ett kvinnoråd ska sättas ihop och varje grupp ska välja ut en 

representant som ska representera deras grupp i rådet. Sophia Burset, Taystee och Poussey 

sitter i matsalen. Sophia vill ställa upp i valet och representera de svarta internerna och hon 

säger sig prioritera frågor om hälsovård och grundläggande mänskliga rättigheter. Taystee 

avfärdar genast hennes påstående. Sedan följer en mycket komisk imitation från Taystee och 

Poussey där de imiterar vad de anser vara två typiska vita medelklasskvinnor, McKenzie och 

Amanda. Det är två påhittade karaktärer som Taystee och Poussey återkommande i serien 

går in i. De förställer sina röster och iscensätter en dialog där de diskuterar dokumentären 

om världens bästa sushi (bilaga 5), som Amanda inte kunde njuta av lika mycket eftersom 

hon numer är vegan. McKenzie svarar att hon inte haft tid att se den för att Chad och hon har 

yogaklass, vinprovning och sedan måste de ha “riktigt tyst sex” varje kväll klockan nio. 

Amanda: “Hörde du inslaget om hedgefonder på NPR (radiokanal)?”. McKenzie: “Amanda, 

låt mig fråga dig. Vad tycker du om min lugg nuförtiden? Tycker du om den rakt ner eller ska 

jag ha den mer åt sidan?”. Taystee och Poussey brister ut i skratt. Kroppsspråket och 

mimiken i dialogen är överdrivet, detsamma gäller för rösterna som låter väldigt högfärdiga 

och pretentiösa, slanguttrycken de normalt använder sig av är utbytta mot ett mer korrekt 

språk.  

 

Karikatyrerna som Taystee och Poussey gör leder tankarna till en stereotyp av hur vita, 

medel- eller överklasskvinnor beter sig och pratar. Helt oviktiga saker diskuteras med största 

allvar. Sushi, hedgefonder, yoga, vinprovning och veganism är saker som vi genom media 

känner igen som typiskt för medelklassen. Deras kroppsspråk är som nämnt väldigt 

överdrivet, vilket skapar en komisk effekt för att skillnaden mellan vit medelklass och 

afroamerikaner blir så tydlig. Rösterna är förställda och det adderar ytterligare ett lager till 

den redan roliga dialogen. Sophia är i relation till Taystee och Poussey mycket mer nedtonad 

och lugn. Hon stämmer inte in på de klassiska stereotyperna om afroamerikaner som att vara 

ostädad eller komisk till exempel (Stephens & Phillips, 2003).  

 

Scen 2: Säsong 1, avsnitt 13. 27:12 - 28:15 

Piper sitter vid ett bord i matsalen med Watson, Taystee, Poussey och Black Cindy och 

diskuterar hur hon ska hantera en situation som uppstått mellan henne och Doggett. Doggett 
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har hotat att döda Piper. Diskussionen handlar om taktik vid självförsvar, och Watson menar 

att Piper måste förbereda sig om det skulle uppstå en situation där hon tvingas försvara sig. 

Black Cindy tycker att Piper ska sparka Doggett rakt i skrevet, ”det gör precis lika ont som på 

en kille”. Taystee förklarar att om hon ska slå, så ska hon sikta på näsan och jabbar 

demonstrativt i luften. Cindy håller fast vid att skrevet är att föredra och visar hur hon kan slå 

(bilaga 6). Sen tar Poussey över och visar hur hon på wrestlingmanér kan sätta en armbåge i 

ryggen på motståndaren när denne står dubbelvikt. Tjejerna skrattar och imiterar fler slag 

och det blir ganska högljutt. Piper tar sedan ner diskussionen på ett allvarligare plan och 

frågar vad det är Doggett verkligen behöver, afroamerikanerna kollar skeptiskt på henne 

innan de svarar, skrattandes i kör: “nya tänder”.  

 

Scenen präglas av det komiska språket som afroamerikanerna använder, det är mycket slang 

och effektljud. ”Cooch”, ”poochacha” och ”twat” används istället för vagina till exempel. 

Kroppsspråket är yvigt och de illustrerar hur slagen och sparkarna går till. De svarta agerar 

livligt och låter mycket medan Piper sitter vid bordet och småler åt de andra, men lugnar 

sedan ner situationen och blir lite mer allvarlig igen ”kom igen nu, tjejer”. Allvaret blir dock 

inte långvarigt eftersom de svarta tjejerna snart skrattar högt igen. Scenen visar tydligt vilka 

skillnader det är på hur Piper som vit medelklasskvinna beter sig och hur de afroamerikanska 

tjejerna agerar. Den vita kvinnan uppför sig lugnt och civiliserat och tar in allvaret i 

situationen medan de svarta är högljudda och skrattar. Said (1978) menar att det är så vi 

skiljer på världen genom påhittade eller verkliga egenskaper som tillskrivs olika grupper.  

 

Scen 3: Säsong 2, avsnitt 7. 05:52 - 07:31 

Black Cindys tillbakablick handlar om hennes jobb på en flygplats där hon gör 

säkerhetskontroller, visiterar människor, och genomsöker bagage. Hon är kaxig mot 

passagerarna, snattar varor ur affärerna på flygplatsen, buskör med säkerhetspersonalens 

transportfordon (bilaga 7), tafsar på en snygg kille hon visiterar, sover på arbetstid, och stjäl 

värdesaker ur bagaget. Allt detta gör hon till synes utan att bry sig och skrattandes under 

tiden. Cindy är en storväxt kvinna som pratar med väldigt mycket slang. När hon diskuterar 

en förmodat vattentät dildo med en kollega låter det såhär: ”That one supposed to be 

waterproof. Lemme tell you girl: you get some crunk juice on that shit, not good”. Meningen 

exemplifierar på ett bra sätt hur Cindy pratar, både orden hon använder och meningarna är 

ofta ofullständiga och av slangkaraktär. 

 

Hon tar inte sitt jobb på allvar och beter sig oärligt vid flera tillfällen, hennes beteende tyder 

på avsaknad av moral samtidigt som hon gör allt på ett komiskt sätt. Det faktum att hon 

jobbar inom ett serviceyrke och är storväxt gör att hon skulle kunna vara en modern tappning 
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av en tjänarstereotyp som Tyree (2011) beskriver med liknande drag. Hennes 

personlighetsdrag är vanligt förekommande hos svarta stereotyper, oärlig, omoralisk, 

ostädad, komisk och hopplös (Stephens & Phillips, 2003) är alla drag som Cindy besitter.  

 

7.3.1 Sammanfattning av afroamerikanska stereotyper 

Många av de roligaste dialogerna utspelar sig i matsalen som blir en naturlig samlingsplats 

för samtal mellan internerna. Oftast sitter de uppdelade efter etnicitet, men ibland blandar 

de sig med varandra som i exempelscenen ovan. Både i den första scenen med Sophia, 

Taystee och Poussey, och den andra med Cindy, Watson, Taystee, Poussey och Piper är det 

tydligt vilka som är de roliga. Sophia, som inte tillhör “ghettot” på Litchfield trots att hon är 

afroamerikan, och Piper agerar åskådare åt spektaklet som de andra bjuder på. De sitter vid 

sidan av och iakttar och småler försiktigt åt vad som sker. Just trion Black Cindy, Taystee och 

Poussey är ofta högljudda, skrattar mycket och säger roliga saker. Även om många av 

karaktärerna i serien är roliga står dessa tre ut tydligast i rollerna som ska få publiken att 

skratta. Just ostädade och komiska är typiska drag hos den afroamerikanska stereotypen 

(Stephens & Phillips, 2003). Sophia, som också är afroamerikan men som inte passar in i 

stereotypen, och Piper blir i scenerna en slags motpol och det blir ännu tydligare hur 

stereotypt Taystee, Poussey, Watson och Cindy beter sig. Det blir typexempel på hur 

postkolonialismen menar att det görs skillnad på olika kulturer (Byrne, 2005). 

Framställningen tolkar vi inte som negativ, men den bekräftar fortfarande stereotypen. Vi vill 

dock framhäva att Sophia Burset inte stämmer in på de stereotyper om afroamerikaner som 

tidigare forskning visat. 

 

7.4 Latinamerikanska stereotyper 

En stor del av handlingen under hela första säsongen är att en av de intagna, Dayanara 

(latinamerikansk), har en relation med vakten John Bennett (vit). Trots att en relation mellan 

en intern och en vakt är förbjudet visar ”Daya” inga tecken på att hålla igen med sina känslor 

utan fortsätter att flörta med Bennett och lämnar till slut en lapp till honom där hon har 

skrivit att hon vill träffa honom i ett städförråd. Deras relation leder till att Dayanara blir 

gravid och beslutar sig för att behålla barnet. Eftersom det skulle innebära stora problem för 

Bennett om det uppdagades att han var pappa försöker de komma på ett sätt som gör att han 

kan undgå misstankar. Tillsammans med några andra interner som alla har gemensamt att 

de vill bli av med vakten George “Pornstache” Mendez (latinamerikan) jobbar de fram en 

plan som går ut på att Daya ska ha sex med Mendez för att sedan anmäla honom för våldtäkt.  
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Karaktären Mendez skulle enligt Bergs (1990) lista över latinamerikanska stereotyper klassas 

som the male buffoon, han är sadistisk och en allmänt obehaglig och ondsint karaktär, 

samtidigt som han har humoristiska inslag. Han gör ofta sexuella anspelningar när han 

pratar med interner, han distribuerar droger till dem i utbyte mot sexuella tjänster och tar 

varje chans han får att sabotera. Hans sätt att bete sig och behandla internerna gör att det är 

uppenbart varför de vill ha bort just honom från fängelset. Dayanara i sin tur, och även 

hennes mamma, Aleida är exempel på vad Berg (1990) kallar the halfbreed harlot. De är båda 

väldigt sexualiserade karaktärer och vi går nedan in djupare på hur det uttrycker sig i tv-

serien.  
 
Säsong 1, avsnitt 5. 25:30 - 26:20 
På en denotativ nivå går denna scen ut på att Dayanara och hennes mamma, Aleida sitter och 

pratar om Dayas kärleksfulla relation till Bennett. Aleida poängterar att Daya måste utnyttja 

situationen och ha sex med vakten för att på så sätt skaffa sig fördelar i fängelset, som till 

exempel insmugglade cigaretter och mat från McDonalds (bilaga 8). Dayanara blir förnärmad 

och hävdar kraftfullt att hon aldrig skulle göra på det sättet.  
 
På en konnotativ nivå går det att avläsa vad Aleida tycker är viktigt i den specifika 

situationen. Att det inne i fängelset är viktigare att kunna få tag på viss mat, cigaretter och 

andra föremål som inte finns innanför murarna är viktigare än att utveckla starka känslor för 

andra människor. Det blir en klassmarkör för latinamerikaner. Det är också tydligt att 

Dayanara inte alls håller med utan istället blir förnärmad av sin mammas påstående. 
 
Den här scenen blir intressant då den både bekräftar och utmanar den stereotyp som Berg 

(1990) hade kallat för the halfbreed harlot. Aleida stämmer bra överens med hur den 

stereotypen blir förklarad, hon är sexualiserad på det sättet att hon inte skulle tveka att 

använda sin kropp för att vinna personliga fördelar. Dayanara utmanar istället stereotypen i 

denna scen när hon mycket bestämt deklarerar sin ovilja att utnyttja Bennett. 
 
Säsong 1, avsnitt 12. 18:00 - 18:30 
Dayanara har sex med George “Pornstache” Mendez i ett städförråd, vilket vi kan slå fast på 

grund av alla de städredskap som hänger på väggarna. En relativt kort scen där vi bara ser de 

två karaktärerna stå med byxorna vid knävecken. Den ena av dem (Mendez) är fullt 

engagerad i samlaget medan Dayanara verkar låtsas tycka om det med uppskattande 

kommentarer som inte låter särskilt trovärdiga (bilaga 9). I slutet av scenen öppnar Caputo 

dörren till förrådet och de blir påkomna med byxorna nere, bokstavligen.  
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Dialogen i scenen är mycket knapp och de få ord som yttras är uttryck för njutning i Mendez 

fall, eller dåligt imiterade uttryck för njutning i Dayanaras fall. Det som dock är relevant i 

dialogen är den kontext den utspelas i. Dayanara är uppenbart ointresserad och njuter inte 

alls under scenen. Det tolkar vi det som på grund av tonfallet i hennes röst och hennes 

ansiktsuttryck i scenen som ser oengagerat ut. Vi får under tidigare avsnitt följa hur Aleida 

och Dayanara utarbetat en plan för att sätta dit Mendez. Hon har sex med honom för att hon 

vill att de ska bli påkomna, det hela ska fungera som en lösning på de problem som skapades 

när hon hade sex med den andra vakten, Bennet. Hon har alltså inte sex för att hon är driven 

av sexuell njutning, utan hon använder sin kropp som ett medel för att sätta dit en vakt. 

Hennes kropp blir en bricka i ett större spel.  
 

Säsong 2, avsnitt 9. 34:30 - 36:00 
Dayanara och Bennett befinner sig i städgarderoben där hon helt avslappnat stimulerar hans 

kön medan de diskuterar helt andra relationsproblem (bilaga 10). Bennett verkar ha svårt att 

koncentrera sig på samtalet, tillslut leder diskussionen till att han avbryter sexakten. Efter att 

diskussionen avslutats erbjuder hon sig att avsluta det hon påbörjat. 
 
Hennes oengagerade ansiktsuttryck och det faktum att hon är helt fokuserad på diskussionen 

som pågår tyder på att hon inte är särskilt engagerad i den sexuella akten. Ansiktsuttrycket 

hos henne får oss att tolka hennes sätt som ointresserat och oengagerat. Båda är helt 

påklädda under scenen (av vad vi kan se), och med tanke på miljön gör det att det inte 

upplevs som en romantisk scen. Att de befinner sig i ett städförråd kan förmodligen förklaras 

av att de vill gömma sig för att inte bli påkomna i akten. Vi vet sedan tidigare att det är 

förbjudet att ingå i sexuella relationer mellan vakt och intern. Eller interner emellan också för 

den delen. Kommunikationen dem emellan handlar om något helt annat än det som pågår i 

scenen, vilket leder oss till att fråga varför de har sex överhuvudtaget? Det verkar inte som att 

sexet är anledningen till att de träffas i hemlighet. Det sista som Dayanara säger i scenen är 

“...do you want me to finish or what?” (syftandes till den avbrutna sexakten), det ger intrycket 

att hon snarare utför det pliktskyldigt än att hon njuter av det själv. Denna typ av en 

sexualiserad latinamerikansk kvinna känner vi igen från gamla latinamerikanska stereotyper 

(Berg, 1990).  
 

7.4.1 Sammanfattning av latinamerikanska stereotyper 

Dayanara är ett typexempel på det som Berg (1990) kallar the halfbreed harlot. En 

sexualiserad kvinna av latinamerikanskt ursprung. Att hon dessutom är hetlevrad gör att hon 

stämmer in väldigt bra på denna klassiska stereotyp. Alla tre scener visar hur Daya befinner 
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sig i situationer som anspelar på sex eller där hon faktiskt har sex. Hon framställs i serien 

genomgående som en sexuell karaktär, och de tre scenerna ovan är tydliga exempel på hur 

det går till. Genom att konsekvent porträttera en latinamerikanska i sexscener och framför 

allt när hon använder sin kropp som ett medel för att lösa problem skapas en negativ bild av 

henne. Den typen av konsekvent negativ framställning leder till stereotyper och fördomar 

enligt postkolonial teori (van Dijk, 2000 i Lindgren, 2009). Även Mendez är en sexuell 

karaktär som ofta anspelar på sex, pratar om sex eller trakasserar internerna sexuellt. Det är 

alltså högst intressant att båda karaktärerna, och även Dayas mamma, Aleida är av 

latinamerikanskt ursprung. Det konsekventa fokus på sex kan inte upptäckas hos andra 

karaktärer som har ett annat ursprung. Enligt Said (1978) är detta sättet att tillskriva 

människor med typiska egenskaper ett sätt att dela upp världen. 

 

7.5 White trash-stereotypen 

Scen 1: säsong 1, avsnitt 12. 08:50 - 10:37 

Vi får en tillbakablick i Tiffany “Pennsatucky” Doggetts liv innan fängelset, i scenen ligger 

hon i sängen med en man som heter Arlen (båda är vita) och röker. Inredningen är sliten och 

det är hål och repor i väggen bakom dem. I bakgrunden spelas det country-rap, en låt som 

heter Inbred Evil. Pennsatucky har flera undermåligt utförda tatueringar på armarna och 

bådas tänder är rejält gulnade och misskötta.  

 

Dialogen kretsar kring att Doggett är gravid och Arlen presenterar eventuella fördelar med 

att behålla barnet. Han säger att de kan få pengar och matpaket från staten, och att det går 

att göra en god gryta på barnmat. Doggett är dock kritisk och menar att hon måste göra ett 

drogtest om hon ska behålla barnet, och hon är absolut inte beredd att hamna i fängelse på 

grund av ett barn. Arlen föreslår då att ett alternativ är att de kan sluta med droger, förslaget 

följs av allvarlig tystnad innan de båda brister ut i gapskratt (bilaga 11). Det antyds också att 

Doggett har gjort aborter förut.  

 

Miljön, den fysiska gestaltningen, dialekten och bakgrundsmusiken pekar på att de befinner 

sig i någon av de södra delstaterna i USA. Det antyds också att de tillhör den grupp vi känner 

som white trash, en grupp präglad av ekonomiska svårigheter. Nivån på dialogen är minst 

sagt låg, och den präglas av en patetisk retorik. Argumenten för att behålla ett barn är 

själviska och handlar om hur de själva skulle gynnas av att ha ett barn, det ägnas ingen som 

helst tanke åt barnet. I kombination med miljön de befinner sig i tyder samtalet på att de inte 

har det så väl ställt ekonomiskt. Att Doggett röker fast hon är gravid kan bero på okunskap 

eller möjligtvis att hon inte är intresserad av att behålla barnet. Den dåliga tandhygienen 
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beror troligtvis på grund av långvarigt drogbruk, med största sannolikhet metamfetamin som 

har den effekten på tänder.  

 

Scen 2: säsong 3, avsnitt 9. 06:35 - 08:10 

Scenen fungerar som en tillbakablick på Leanne Taylors liv innan hon blev fängslad, Leanne 

tillhör den grupp i fängelset som består av vita med en socioekonomiskt fattig bakgrund, så 

kallad ”white trash”. Scenen utspelar sig på en fest vid ett skjul, i en typ av skogsdunge en bit 

utanför samhället. Leanne sitter med två vänner vid en öppen eld där de grillar något som de 

kallar jordnötssmörkakor som de sedan ska äta när de röker meth. Blandningen diskuteras 

och Leanne säger att det är lika bra som “red vines” (en godistyp) och Dr. Pepper (bilaga 12). 

En kille som sitter vid elden blir tilltalad som “White trash Federline” vilket bekräftar och 

förtydligar vilken typ av människor som är på festen. Alla personer som finns med i scenen är 

vita och i bakgrunden spelas hårdrock. Samtalsämnet och deras sätt att prata tydliggör än 

mer deras lätta sätt att se på droger och livet. Det klipps från scenen vid elden till att en tjej 

springer ut på skjulets veranda och skrattande skriker att hon spetsat sin egen drink med 

rohypnol, därefter får vi se hur Leanne sniffar upp ett vitt pulver. 
 

Scenen går ut på att ett gäng ungdomar tagit sig utanför samhället för att komma bort och 

kunna festa och ta droger i fred. “Det här är den verkliga verkligheten” och “jag förstår inte 

varför någon skulle åka tillbaka” hörs sägas och det kan betyda att gänget ser sig självt som 

lösgjort från samhället. På en konnotativ nivå går det att utläsa att de därmed placerar sig 

själva som “de andra” åt tittaren. Den gemenskap Leanne är en del av i scenen inte är en del 

av den normativa vitheten. Att festa ute i skogen och ta droger är inte accepterat i samhället, 

men gruppen verkar ändå inte intresserad av att vara en del av det samhället som dialogen i 

scenen antyder.  

  
I en annan del av konversationen diskuterar de hur en del i brasan ser ut som en dörr, en 

dörr som enligt Federline leder till helvetet, “det är dit vi alla ska”, säger han. Detta ger 

tydliga indikationer på att han vet att det de gör inte är accepterat inom det samhälle de har 

sina rötter i. Direkt efter Federlines utspel klipps en bild på Leanne in där hon tomt stirrar 

rakt in i elden, det utstrålar en hopplöshet kring henne och det är efter detta tittarna får se 

henne ta mer droger. 

 

7.5.1 Sammanfattning av white trash-stereotypen 

En återkommande stereotyp kring white trash är att de framställs som mindre intelligenta, 

eller rent ut sagt dumma i Orange is the new black. Sweeney (2001) refererar till det som en 
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nedärvd underlägsenhet, en oturlig dumhet. Utöver de exempelscener vi har valt ut är lustig 

dialog mellan dessa personer inom white trash-gruppen återkommande. Dialogen är ofta 

naiv och håller en nivå som inte hör hemma hos vuxna människor. I Watts (2005) analys av 8 

Mile kan vi känna igen många av de drag som Doggett, Arlen och Leanne har hos 

huvudkaraktärens mamma. Dålig uppfostran av barn, eller totalt negligerande av ett 

eventuellt barns behov, drog- eller alkoholmissbruk, fattigdom och behov av statligt stöd är 

saker som återkommer i båda analyserna. Orange is the new black drar kanske stereotypen 

ett steg längre till och med. Trots att de, som namnet white trash antyder, är etniskt vita 

tillåts de ändå inte att tillhöra den vita normen, därav ”trash” som signalerar brytningen mot 

”white”. Klasstillhörighet adderas som en ytterligare aspekt utöver etnicitet för att skilja 

denna grupp från andra vita, detta eftersom white trash-kulturen inte är förenlig med de 

värderingar som tillskrivs de privilegierade vita (Heavner, 2007). Återigen kan det göras 

skillnad på olika kulturer, även på västerländska kulturer, det existerar fortfarande ett “vi” 

och ett “dem” (Byrne, 2005). Detta gör att den normativa vitheten kan behålla sin 

maktposition i samhället (Heavner, 2007).    

 

7.6 Den vita normen 

Scen 1: säsong 1, avsnitt 4. 08:20 - 09:48  
Piper (vit) och Watson (svart) har fått nya arbetsuppgifter i fängelsets elverkstad. Deras 

första uppgift är att laga en lampa för att lära sig hur arbetet fungerar. Den ansvarige vakten, 

Luschek (vit), delegerar ut uppgiften och Piper accepterar sin arbetsuppgift mot sin vilja 

medan Watson genast sätter sig på tvären och argumenterar emot. Hon anser att det inte kan 

kallas arbete för att på ett arbete tjänar man pengar. Hon uttrycker det som att ”jag tänker 

inte plocka bomull” och sätter armarna i kors på ett trotsigt vis (bilaga 13). Luschek suckar 

och säger att hon är “en av dem”, och hon sätts istället i en bur för att dela ut verktyg till de 

andra internerna. “Med andra ord sitt på ditt arsle och gör inget på hela dagen”, som Luschek 

uttrycker det. Watson har inget emot den uppgiften och får beröm av Luschek efter utfört 

arbete “apan kan dansa”.  
 
Som i alla scener där vakter och interner förekommer finns det alltid två tydliga tecken att ha 

med sig i tolkningen av scenen. Dels är det vaktens blå uniform med komradio och annan 

utrustning. Den betecknar den maktställning som vakten innehar. I motsats till vaktens 

uniform så bär alla interner likadana fångdräkter. De är inte att betrakta som människor eller 

enskilda individer, utan som interner, vi får också veta under seriens gång att vakterna 

beordras att inte använda internernas namn för att avhumanisera dem. 
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Luscheks kroppsspråk pekar tydligt mot att han egentligen inte bryr sig alls och istället för att 

ge sig in i en diskussion använder han sin maktposition och flyttar Watson. Han står med 

händerna i byxfickorna, rycker på axlarna, himlar med ögonen och suckar ljudligt flera 

gånger (bilaga 14). Det sista han säger i scenen är “dags för en tupplur” uppenbart nöjd med 

situationen där Watson hamnade på en plats där hon inte kan skapa problem. Watsons 

agerande i scenen kan analyseras utifrån en rad olika perspektiv. Hennes röstläge, arga 

ansiktsuttryck, och hennes kroppsspråk med yviga rörelser tyder på våldsamhet och ilska.  
 
Piper började jobba med sin lampa direkt när uppgiften delades ut, hennes roll i denna scen 

är tydligt som den snälla och goda vita flickan. 
 
Vid en granskning av miljön är det svårt att inte notera det faktum att verktygen befinner sig i 

en bur, och i den buren blir Watson sedan inlåst av Luschek. I kombination med 

kommentaren där Watson kallas för apa är det nära till hands att dra paralleller till ett zoo 

eller en kolonialmakt som förslavat de svarta. Att Luschek även kallar Watson för ”en av 

dem” gör det väldigt tydligt att han anser att det finns en skillnad på olika människor. Det 

skiljs tydligt på vi och dem som Byrne (2005) menar är en av de saker som postkolonialism 

gör.   
 
Scen 2: säsong 2, avsnitt 1. 08:50 - 09:45  
Piper ska flyga till en ny anstalt och står i kö för att bli visiterad innan hon ska gå ombord på 

planet. Framför henne i kön står en svart kvinna som har gömt ett rakblad under tungan. När 

kvinnan blir påkommen blir hon arg och spottar vakten i ansiktet (bilaga 15). Piper har inte 

gömt något rakblad och hon beter sig heller inte aggressivt mot vakterna.  
 
Återigen agerar den svarta kvinnan aggressivt samtidigt som den vita kvinnan agerar lugnt 

och sansat trots att de får samma behandling. Den första kvinnan agerar även oärligt när hon 

försöker smuggla med sig ett rakblad, när hon blir påkommen är hon lögnaktig och förnekar 

att det är hennes, till sist blir hon aggressiv. Hon spottar en vakt i ansiktet, hon svär och 

försöker slita sig från sina övervakare. Kvinnan beter sig våldsamt och är hetlevrad även i 

senare scener under samma avsnitt, samtidigt som de vita kvinnorna som är med på planet 

beter sig betydligt lugnare. 
 
Rakbladet är ett vasst objekt som i en miljö som ett fängelse kan användas som vapen. Det 

indikerar att den svarta kvinnan har ett brottsligt uppsåt i samband med transporten. Så inte 

nog med att den afroamerikanska kvinnan framställs som mer aggressiv, trots att scenen 
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utspelar sig i samband med en flygtransport med enbart kriminella framställs hon som mer 

kriminell och benägen att begå brott. 

 

Scen 3: säsong 2, avsnitt 10. 36:40 - 37:25 

Piper lämnar ett meddelande till sin fästman via internernas gemensamma telefon när Crazy 

Eyes och Vee (båda afroamerikaner) dyker upp. På ett hotfullt vis övertalar de Piper att det är 

deras tur att använda telefonen (bilaga 16). Piper kapitulerar utan närmare invändningar.  
Återigen en scen där de svarta kvinnorna beter sig hotfullt och indikerar våld som en följd om 

de inte får sin vilja fram. I scenen sker inget våldsamt beteende, men kroppsspråk och 

framför allt ansiktsuttryck och tonläge på rösten visar på våldsamma tendenser. Det är också 

nämnvärt att Piper, som är en god kvinna från ett överklasshem agerar lugnt och sansat även 

i denna situation.  

 

Scen 4: säsong 1, avsnitt 7. 05:10 - 07:50 

Kvinnorådet ska ha sitt första möte med Sam Healy, en vit man som fungerar som en typ av 

rådgivare för internerna på fängelset. I kvinnorådet ingår Maria Ruiz (latinamerikan), 

Taystee (svart), Piper (vit) och Mei Chang (asiat). Vilka kvinnor som är med i rådet har 

avgjorts via en omröstning där varje etnisk grupp fick rösta fram varsin talesperson som får 

representera hela gruppen. Rådet ska diskutera fängelsets olika problem och vad som kan 

göras för att det ska bli bättre. Healy ber kvinnorna att i tur och ordning berätta vad deras 

grupper har kommit fram till. Maria och Taystee föreslår fler kuddar och ny chilisås i 

fängelsebutiken, Taystee vill även ha boken 50 Shades of Grey i biblioteket.  

 

När det är Pipers tur att presentera sina förslag börjar hon med att artigt fråga Taystee om 

hon är klar med sina förslag. Sen håller Piper en lång redogörelse över saker som hon tror 

skulle förbättra livskvaliteten för alla på fängelset. Hon vill ha regelbundna läkarbesök, att de 

ska öppna löparbanan som finns i anslutning till fängelset igen och hon förklarar vidare att 

hon vill ha juridisk rådgivning för alla samt ett utbildningsprogram så att internerna är redo 

och bra förberedda för livet på utsidan när de släpps ut. Under hela Pipers föredrag ger Maria 

och Taystee väldigt talande blickar till varandra (bilaga 17), det är tydligt att de tycker att 

förslagen som läggs fram är alltför seriösa och istället för att bry sig om vad Piper egentligen 

säger så drar Taystee ett skämt om förslagen som får alla i rummet utom Piper att börja 

skratta. När skratten lagt sig tittar Healy direkt på Chang och ger henne ordet utan att ge 

något gensvar på Pipers förslag. Chang har ingenting att säga och det är oklart om hon ens 

förstår vad hon gör där, när hon får ordet säger hon bara “okej Mr. Healy”. Trots att Healy då 
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återigen förklarar att det är Changs tur att prata säger hon bara “okej” en gång till. Hennes 

sociala kompetens är uppenbart bristfällig. 

 

Innan vi vet och förstår att ingenting som tas upp på mötet kommer att leda till förändring 

går det tydligt att se en skillnad i vad som föreslås från grupperna. Det som står ut extra 

tydligt är att det bara är Piper som ger förslag till saker som skulle ändra fängelsets 

strukturer på lång sikt och även förbättra internernas förutsättningar inför deras liv på 

utsidan. Pipers förslag får ses som mer genomtänkta och seriösa. Den postkoloniala teorin 

beskriver hur vi i väst anser att vår civilisation är överlägsen om vi jämför med andra (Said, 

1978). I denna scen är det tydligt att det är Piper som målas fram till den betydligt mer 

vettiga och pålästa personen, hon frågar först artigt om det är hennes tur att prata och sedan 

använder hon ett korrekt språk under sin långa utläggning om problem och åtgärder. Det 

skapar en hegemoni där de vita hamnar överst och framställs som en grupp som bryr sig om 

andra saker än rent materiella, även i ett fängelse. Trots att alla karaktärer är från väst så 

finns det ändå en tydlig skillnad på vilka som är ”vi” och ”dem” i scenen, den vita 

medelklassen som Piper representerar står över de andra etniciteterna. 
 

7.6.1 Sammanfattning av den vita normen 

Alla dessa scener visar hur afroamerikaner framställs som våldsamma, oärliga och/ eller 

omoraliska. Detta radar Stephens och Phillips (2003) upp som egenskaper som 

afroamerikaner inte sällan blir tillskrivna. Detta var också ett vanligt sätt att se på “de andra” 

under kolonialismen, de vita såg ner på människor med annan kultur och hudfärg. Ofta sågs 

“de andra” som omoraliska och oärliga (Said, 1978). Från en postkolonial synvinkel är dessa 

stereotyper grundade i kolonialismen, att synen på människor som är olika oss själva är en 

kvarleva från en strukturell rasism från förr. Enligt van Dijk (2000, i Lindgren, 2009) skapar 

bilder av ”andra” etniska grupper ur en systematisk negativ synvinkel till stereotyper och 

fördomar, men även indirekt i nästa steg till rasism. Med tanke på att det här i ett flertal 

scener på kort tid är den svarta kvinnan som agerar som aggressivt och respektlöst samtidigt 

som övriga passagerare på planet beter sig lugnt blir framställandet av afroamerikaner 

ständigt negativt. Även i de andra scenerna vi här analyserat blir skillnaden i framställandet 

av svarta och vita tydlig. De afroamerikanska kvinnorna (oavsett om det är Watson, kvinnan i 

kön, Vee eller Crazy Eyes) är ständigt mer våldsamma, hotfulla och oärliga. 

Piper Chapman är närvarande i samtliga scener vi har valt ut och hennes beteende är 

tämligen likartad i de fyra scenerna. Hon representerar den goda, vita kvinnan, och visar upp 

tendenser till den förnämlighet kring värderingar och moral som rollen innebär (Moon, 

1999). Även om hon utsätts för behandling som skulle kunna uppröra henne så behåller hon 
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sin värdighet genom att inte brusa upp sig. Ett beteende som blir särskilt tydligt när det sätts 

i kontrast mot de afroamerikanska karaktärernas handlingar. Det blir ett sätt att belysa den 

skillnad som finns mellan det västerländska idealiska beteendet och de andras beteende 

(Byrne, 2005). 
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8. Avslutande diskussion 

8.1 Hur porträtteras olika etniciteter i Orange is the new black? 

En sak som vi noterade när vi undersökte tv-serien var hur tydligt de olika etniciteterna var 

porträtterade, och när de står i relation till varandra framgår skillnaderna på ett ännu 

tydligare sätt. Orange is the new black utspelar sig på ett kvinnofängelse, därför umgås 

internerna främst inom sin egen grupp, och grupperna i sin tur är i hög utsträckning 

uppdelade efter etnicitet. Därför är det lätt att tillskriva olika egenskaper till de olika 

grupperna och anta att de agerar som de gör på grund av sin etnicitet. Dessa framställningar 

av etniska grupper leder indirekt till rasism menar den postkoloniala teorin (van Dijk, 2000 i 

Lindgren, 2009). Vi går i korthet igenom de etniska grupper vi har analyserat. 
 
Asiater 
De asiatiska internerna är en minoritet på fängelset, av de karaktärer vi får följa i tv-serien är 

det bara två som har asiatiskt påbrå. Redan här kan vi dra kopplingar till de klassiska 

stereotyperna om asiater. De har traditionellt framställts som mönstermedborgare, hårt 

arbetande, intelligenta och så vidare (Ho & Jackson, 2001). Vi ser det inte som en slump att 

asiater är klart underrepresenterade på fängelset. De två asiater som finns, Mei Chang och 

Brook Soso, skiljer sig dock drastiskt i hur de framställs. Men trots alla olikheter besitter de 

båda några gemensamma drag som känns igen från tidigare forskning kring asiatiska 

stereotyper. Både Soso och Chang är till synes intelligenta, särskilt i jämförelse med andra 

interner. Soso är väldigt påläst kring sina och människors rättigheter, hon för en pågående 

kamp mot fängelsesystemet och försöker påverka genom att hungerstrejka bland annat. Hon 

tycks också förstå att internerna skulle tjäna mer på att enas istället för att bråka med 

varandra. Chang framställs i sin tur som aningen slug, hon har överlistat systemet på en del 

fronter och i sin tysthet åtnjuter hon små fördelar som de andra internerna inte har tillgång 

till. Båda två har även svårigheter att föra sig socialt (Ramasubramanian, 2011), Chang av 

rent ointresse och Soso för att hon inte lyckas hitta några vänner eller likasinnade på 

fängelset. De andra upplever henne som irriterande. Avsaknaden av humor (Ho & Jackson, 

2001) delar de också, Soso verkar har svårt att första fängelsejargongen och Chang verkar ha 

svårt att förstå någonting överhuvudtaget.  
 

I korthet skulle de två karaktärerna kunna beskrivas som modern asiat och gammalmodig 

asiat, där Soso representerar det nya och acklimatiserade medan Chang är mer traditionellt 

asiatisk. Det mesta i Brook Sosos beteende tyder på att hon försöker leva upp till samhällets 

normer och imitera den rådande kulturen, vilket är ett typexempel på hur postkolonialism 

uttrycks (Byrne, 2005). Trots sin vilja att passa in, lyckas Soso inte fullt ut att bli en del av 
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normen. Chang å andra sidan visar ingen vilja på att vilja passa in, utan här är det snarare 

kulturella olikheter, skillnaden på vi och dem som utgör den postkoloniala aspekten.  
 

Afroamerikaner 
De afroamerikanska karaktärerna är i väldigt hög grad klassiska stereotyper. De är komiska, 

högljudda, aggressiva, hopplösa och omoraliska (Stephens & Phillips, 2003). De utgör också 

en förhållandevis stor del av internerna på fängelset, de är förmodligen den största etniska 

gruppen ihop med vita. De tydligaste gemensamma dragen för afroamerikanerna är att de är 

antingen aggressiva eller komiska, i vissa fall både och. Det är till viss del exemplifierat i 

analysen, men vi kan onekligen slå fast att det är dessa karaktärer som fått oss att skratta 

flest gånger när vi har tittat på Orange is the new black. Vi vill även påpeka att alla 

afroamerikanska karaktärer framställs ganska likartat, det finns inte samma diskrepans 

mellan karaktärernas egenskaper som mellan exempelvis Soso och Chang. Sofia Burset är 

den som står ut bland de afroamerikanska kvinnorna, karaktären är konstruerad på så vis att 

hon försöker imitera den västerländska kulturens ideal (Byrne, 2005)  
 
Som en parentes vill vi nämna att det inte blir helt relevant att lägga någon större vikt vid det 

faktum att de agerar oärligt och omoraliskt, det är bevisligen något som alla interner har 

gjort, oavsett etnicitet, eftersom de alla har begått brott.   

 
Latinamerikaner 
De tydligast utmärkande egenskaperna hos latinamerikanerna är att de är hetlevrade, en 

stereotyp som Ediberto (2000) tar upp i sin forskning, det gäller samtliga latinamerikanska 

karaktärer i tv-serien. De hamnar ofta i argumentationer med varandra eller med andra 

interner och diskussionerna tenderar att bli högljudda. Som vi har beskrivit mer utförligt i 

analysen är det också framför allt två av de latinamerikanska karaktärerna (Dayanara och 

Pornstache) som förknippas med sex och sexualitet i de flesta scener de medverkar i. Detta 

görs med sådan konsekvens att det inte går att avfärda som en slump eller bortse ifrån. 

Särskilt Dayanara blir förminskad till att hela hennes berättelse handlar om att hon hade sex 

med en vakt och konsekvenserna som det ledde till. Även Maria Ruiz är gravid när vi lär 

känna henne under säsong ett. De två tydligaste karaktärsdragen hos latinamerikanerna, att 

de är sexualiserade och hetlevrade, är inget nytt utan har länge förekommit i medias 

porträttering av latinamerikaner (Berg, 1990).  
 

White trash 
Osmarta och dumma, det är genomgående och väldigt tydliga egenskaper som white trash-

gruppens medlemmar blir tillskrivna. Sweeney (2001) nämner dessa karaktärsdrag i sin 
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undersökning kring denna stereotyp. Samtalsnivån är många gånger skrämmande låg. 

Pennsatucky Doggett framställs under hela serien som den minst intelligenta personen, både 

i tillbakablickar på hennes tidigare liv och i dialoger på anstalten.  

 
Sweeney (2001) skriver hur dumheten bland fattiga vita ofta beskrivs som en ärvd 

underlägsenhet. I en scen när vi tittar tillbaka på Doggetts barndom ser vi hur hennes 

mamma tvingar Pennsatucky att snabbt häva i sig enorma mängder läsk så hon blir extremt 

energifylld. Detta gör mamman precis innan de båda ska in på ett möte där det ska avgöras 

om hon ska få pengar från staten eftersom hon har en dotter med psykisk ohälsa. Mamman 

bryr sig alltså mindre om sin dotters ohälsa och mer om pengar till sig själv. Det är en typ av 

underlägsenhet i samhället när en mamma tar ett sådant beslut för att få mer pengar, och när 

vi får följa Pennsatuckys liv förstår vi att hon förmodligen står ännu lägre i samhället. 
 

8.2 Hur framställs olika etniciteter i relation till varandra? 

Som vi nämnde i inledningen till kapitlet är etniciteterna tydligt uppdelade och det blir därför 

väldigt tydligt hur de olika grupperna är. Det är uppenbart att det i serien görs skillnad på vi 

och dem, vår grupp är på ett sätt och det är det rätta, de andra grupperna är annorlunda och 

de har fel. I Orange is the new black befinner sig grupperna ofta i direkt konflikt med 

varandra, latinamerikanerna mot afroamerikanerna mot Reds familj med de vita. Något som 

är noterbart är att karaktärer som Piper och Alex Vause inte aktivt deltar i maktkampen 

mellan grupperna. De ställer sig utanför det och framstår på det sättet som lite klokare och 

även lite mer enligt samhällsidealet som normen förespråkar. Kanske kan det ses som att 

någon som Piper inte har något att vinna på att delta i kampen, för att hon redan är 

privilegierad och tycks få lite fördelar på grund av det, även på fängelset. Klart är i alla fall att 

Piper framställs som en smartare människa än de andra etniciteterna eller white trash-

gruppen (Heavner, 2007). Hon är ett typexempel på den goda vita flickan, en konstruktion av 

det borgerliga samhället (Moon, 1999). På samma sätt som de andra karaktärerna blir 

exempel för sin etniska grupp med hjälp av alla de stereotyper som infrias i Orange is the new 

black. Orange is the new black visar tydligt hur orientalism kan uttryckas i amerikanska tv-

serier. Piper blir en representation för västvärldens kultur och de andra etniska grupperna 

står i relation till henne och som Said (1978) menade står väst över de andra kulturerna även 

här.   
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8.3 På vilket sätt utmanas gamla stereotyper? 

I enskilda scener tycker vi det är oklart huruvida de gamla stereotyperna utmanas 

överhuvudtaget, det är svårt att utmana en stereotyp utan att först bekräfta den. När 

karaktärerna presenteras i början av serien beter de sig många gånger väldigt stereotypiskt, 

det är komiska afroamerikaner, korkade white trash och sexualiserade latinamerikaner. 
 
Under seriens gång får vi dock se dels hur karaktärerna utvecklas men vi får även lära känna 

dem från innan deras tid i fängelse. Detta gör att vi i vissa fall enklare kan förstå varför de 

beter sig som de gör och deras sätt att vara blir mindre stereotypt. Taystee, Poussey, Black 

Cindy och Watson visar upp fler sidor en de komiska när de hjälper och tröstar varandra 

genom personliga svårigheter. Poussey blir exempelvis deprimerad och tillverkar egen 

alkohol under säsong tre. Hon visar tydliga tendenser på alkoholism men Taystee gör sitt 

bästa för att hjälpa henne ur det. Under första säsongen var det väldigt svårt att föreställa sig 

de två som vare sig deprimerade eller seriösa. På så sätt vill vi påstå att stereotyperna till viss 

del utmanas om vi tittar på serien som helhet och inte enskilda avsnitt och scener.  
 
Med det sagt är det ingen slump att det i scenen på flygplatsen är en afroamerikansk kvinna 

som beter sig aggressivt och smugglar rakblad, det är ingen slump att det är asiaterna som 

har svårt att passa in socialt och skaffa vänner på fängelset. Det är inte heller någon slump att 

det är en latinamerikan som blir gravid efter att hon har haft sex med en vakt eller att de vita 

tjejerna med fula tänder och sydstatsdialekt är osmarta och många gånger rent korkade. 

Detta är stereotyper som enligt den tidigare forskningen använts i tv förut men det är också 

stereotyper som finns på riktigt i samhället. Det är svårt att säga att dessa utmanas när de 

gång på gång används, även om vi lär känna huvudkaraktärerna och inser att de inte beter sig 

stereotypiskt hela tiden används stereotyperna återkommande och ger oss en typ av 

förväntan över vad vi kommer få se när vi inser vilka olika karaktärer som är med i en scen. 

Vi förväntar oss att Poussey och Taystee ska bjuda på skratt och komik, vi förväntar oss att 

Pennsatucky och Leanne ska konversera på en barnsligt låg nivå och vi “vet” på förhand att 

det latinamerikanska gänget kommer prata på ett hätskt och hetlevrat sätt. 

 
Postkolonial teori menar att alla verk som skiljer på vi och dem bidrar till att skapa klyftor 

och etablerar västvärldens hegemoniska ställning (Lindgren, 2009). Argumentet att vi lär 

känna karaktärerna på djupet och att stereotyperna blir mindre tydliga med tiden blir således 

irrelevant på det sättet att vi redan fått en bild av hur olika etniciteter är presenterad för oss. 

Skillnaden har redan etablerats på ett tidigare plan i tv-serien. 
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Det går att påstå att stereotyperna utmanas när då helt plötsligt en grupp inte beter sig som vi 

förväntar oss att de ska göra, när deras beteende är annorlunda mot vad vi är vana med. Men 

samtidigt utmanar det inte stereotyperna fullt ut. Scenerna där karaktärerna inte beter sig 

stereotypiskt skapar tankar som “de är inte bara roliga” eller “de är inte bara korkade”. De 

stereotypiska egenskaperna lever hela tiden kvar i bakgrunden och är svåra att göra sig av 

med i scener där huvudkaraktärerna finns med eftersom de används så ofta och tydligt i stor 

utsträckning. 

 

8.4 Slutsats 

Om vi använder den postkoloniala teorins tankar om att systematiskt negativa 

framställningar leder till fördomar, stereotyper och i slutändan till rasism är det lätt att tro 

att de framställningar som görs i Orange is the new black kommer påverka uppfattningar hos 

den som tittar på det. De många stereotypa konstruktionerna tittaren utsätts för kommer 

med stor sannolikhet påverka dennes syn på omvärlden. Det gäller både för den västliga 

kultureliten som ser sig stå över andra kulturer och de som tillhör de andra kulturerna som 

bildar ett förakt mot väst, eller de vita priviligierade. Oavsett om det gäller tankar om hur 

andra grupper är och beter sig, eller om det är den egna gruppen så tror vi att det har effekter 

på mottagarna och i förlängningen samhället, och på detta sätt uppstår samhällets 

hegemonier. Det sker i vårt undermedvetna och när vi tittar på Orange is the new black bildar 

vi vår uppfattning om etniska grupper, åtminstone delvis, baserat på vad vi ser. I enlighet 

med hegemoniteorin kommer dessa stereotyper tas med ut i verkliga livet om det inte 

diskuteras eller ifrågasätts. Det som är en till synes oskyldig komisk stereotyp i en tv-serie 

kan bli till ett självklart kulturellt antagande (Lull, 2015). Utan att ha tagit någon vidare notis 

om det har vår uppfattning om afroamerikaner, asiater, latinamerikaner och white trash 

förändrats. Orange is the new black är dessutom en komedi, vilket kanske minskar det 

kritiska granskandet hos tittaren. Det känns inte långsökt att anta att många tittar på tv-

serien i underhållningssyfte och därmed kanske lämnar sina kritiska glasögon liggandes på 

soffbordet. 

 
På detta sätt menar vi att Orange is the new black och dess stereotypa framställningar bidrar 

till att skapa fördomar och underliggande rasism i samhället, och inte bara i själva tv-serien.  
Vi vill inte på något sätt peka ut skaparna till serien som rasister, men vi tror att serien är 

med och skapar tillräckligt starka fördomar som i slutändan kan leda till en underliggande 

rasism och påverka samhällets maktstruktur. Slutsatsen från det här arbetet blir således att 

det är viktigt att vi är medvetna om att fördomar finns runt oss och att media, i detta fall en 

serie, är med och blåser på bakifrån. 
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8.5 Förslag till vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att göra en ny studie på Orange is the new 

black. Men istället för att analysera scener för att avläsa stereotyper kan forskaren eller 

forskarna i den studien göra intervjuer eller enkäter för att få svar på hur tittarna egentligen 

påverkas av och tolkar de olika stereotyperna. Skulle de tydligt förstå att detta är en tv-serie 

som utmanar stereotyper eller skulle publiken tro att det är såhär människor av olika 

etnicitet beter sig i verkligheten? Balansgången är såklart väldigt svår mellan de olika 

alternativen men med hjälp av längre intervjuer i fokusgrupper skulle det nog gå att hitta en 

tendens åt vilket håll det pekar. Med tanke på att en ständigt negativ framställning av olika 

etniska grupper i samhället riskerar att leda till fördomar och rasism borde det absolut finnas 

ett intresse av att forska kring hur vanliga tv-tittare reagerar på och tolkar en serie som 

denna. Personer som kanske inte är så insatta i begrepp som stereotyp och hegemoni. 
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10. Bilagor 
Bilagorna består av skärmavbilder från Netflix. Vi har valt att inkludera dessa för att 

läsaren ska kunna visualisera scenerna, och karaktärerna i dem, framför sig när denne 

läser. På så vis hoppas vi att analyserna blir tydligare och att det blir lättare att följa texten 

för den som inte har sett Orange is the new black. Bilderna är utvalda för att de ska säga så 

mycket som möjligt om scenen. 
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