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Abstract:  

Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur de manliga vakternas maktutövande i 

serien Orange is the New Black´s fjärde säsong gestaltas.  För att sedan undersöka 

gestaltningens betydelse utgick jag från ett teoretiskt genusperspektiv. Där blev kopplingen 

mellan de teoretiska utgångspunkterna genus och makt en grund för att dra slutsatser kring 

maktkampen mellan manliga fångvakter och kvinnliga fångar i serien.  

För att gå tillväga analyserade jag tre vakter i fjärde säsongen som skulle representera och 

definiera en slutsats. Dessa vakters maktutövning skulle även analyseras i en enskild relation 

till en kvinnlig fånge för att tydligt kunna se handlingar och konsekvenser av vakternas 

utövande. Detta analyserades sedan i fyra scener med hjälp av två utgångspunkter inom Jens 

Eders analysmodell kallad karaktärsklockan för att undersöka hur vakterna som fiktiva 

varelser använder sig av sin makt.  

Resultaten i undersökningen visade att serien gestaltar de manliga fångvakternas 

maktutövande på olika sätt och med väsentliga skillnader mellan sig, men att det främst 

landar i en negativ framställning av dem som makthavare. Likheterna mellan dem ligger 

istället i att de kvinnliga fångarna i fängelset oftast blir offer för deras aggressiva metoder. 

Som helhet visade urvalet av vakterna på olika faktorer kring maktsystemet som gör det 

möjligt att utöva sin makt, då gestaltningen visat att fångvakterna kan bli offer för en fånge. 

Slutsatsen landade i att de orättvisa metoderna som fångvakterna kan använda mot fångarna är 

endast möjligt på grund av ett orättvist maktsystem som gynnar endast makthavare.  

 

 

Nyckelord:  

Orange is the New Black, Makt, Maktutövning, Fångvakter, Genus, Genus och Makt, 

Karaktärsklockan,  
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1. Inledning 
 

Serien Orange is the New Black (2013 – 2019) är en hyllad tv-serie som utspelar sig i ett 

fängelse för kvinnor och kännetecknas av stora variationer av identiteter bland karaktärerna. 

Handlingen tar sig an politiska frågor, som feminism och rasism och hur det påverkar 

karaktärerna i fängelset. Serien tog dock en otäck vändning i slutet av fjärde säsongen. 

Genom att avsluta den tredje säsongen i en lycklig stämning så trodde många tittare att de 

värsta dagarna i kvinnornas liv som fångar på fängelset Litchfield var över. Ingen kunde 

förutspå att seriens fjärde säsong skulle vara den mest otäcka och kränkande utmaningen som 

hela fängelset skulle uppleva. Denna utmaning kommer i form av nya vakter som tillför nya 

konflikter. Vad dessa karaktärer för med sig är en syn på makten i fångvaktsyrket som utövar 

aggressivt kontrollerande ageranden mot personer som är i synnerhet maktlösa emot 

fångvakterna.  

Filmkritikern Caroline Framke (Vox, 2016) lyfter även fram detta i artikeln ”Orange is the 

New Black is deeply upsetting. It´s also the best season to date.” som en säsong där 

maktutövning i fängelset tar en problematisk sväng. Trots att serien inte skyggar från att 

gestalta och kommentera hemska situationer med inspiration från vår verkliga värld, så tog 

denna säsong publiken med storm.  

Maktsituationer och maktutövningar är inte något främmande element för serien. I de 

tidigare säsongerna har fångarna använt sig av fängelsets maktspel för att överleva fängelsets 

vardag. Samtidigt har fångvakterna i fängelset en annan typ av makt då den följer en 

yrkesstruktur. Fängelsets fångvakter kan agera som antagonister gentemot de fängslade 

kvinnorna, där deras makt ställs mot fångarnas. Även om vissa vakter agerar som antagonister 

till fångarna så är de inte det enda motståndet som fångarna utsätts för. I seriens värld kan 

fångarna ställas mot en annan fånge, likaväl vara sin egen största fiende. I synnerhet är det en 

majoritet av manliga vakter som utmanar de kvinnliga fångarnas mål och makt.  

Detta trappas upp till en tydligare maktkonflikt i seriens fjärde säsong, där många vakter 

hoppat av tjänsten, och ersätts nu med nya. Redan från första avsnittet förstår tittarna att dessa 

vakter kommer föra med sig konflikter i berättelsen. Vakter som ”Desmond Piscatella” (Brad 

William Henke), ”Thomas Humphrey” (Michael Torpey) och ”Joel Luschek” (Matt Peters) 

för med sig både maktkonflikter i relation till andra fångar, men även problem med en 

position över kvinnor som en makthavande man.  
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Makten har en betonande roll i fjärde säsongen, då maktkamper speglas på många sätt 

mellan vakter och vakter, fånge och fånge, och slutligen mellan vakt och fånge. Vad är tanken 

med detta? Vad vill skaparna bakom serien säga med denna gestaltning? 

Genom att exempelvis visa och gestalta de manliga vakterna som en antagonism i ett 

fängelsesystem utmanas publiken att ta ställning till både maktutövning och den maktstruktur 

som går hand i hand med yrket. Vad är det serien försöker säga om makten som vakterna har 

över kvinnorna?  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de manliga vakternas maktutövning gestaltas i 

tv-serien Orange is the New Black´s säsong fyra. 

Till hjälp har jag formulerat tre delfrågor som ska hjälpa mig uppfylla syftet. De lyder så 

här:  

• Hur använder sig vakterna av sin makt i fängelset? 

• Vad får vakternas makthavande för konsekvenser?  

• Vad säger vakternas maktutövning om deras karaktärsteckning?  

 

 

1.2. Bakgrund 

 

Första säsongen av Orange is the New Black blev tillgänglig för tittare under sommaren 2013, 

under juli månad. Serien baserades på boken Orange is the New black: My years in a 

women´s prison av Piper Kerman, som satt tretton år i fängelse i Danbury, Connecticut. 

Serien släpptes på streamingtjänsten Netflix och blev en av deras första egenproducerade 

serier. Serien sträckte sig i sju säsonger innan serien fick ett avslut 2019.  

Filmkritikern Carolina Framke (Variety, 2019) skriver i sin artikel ”How´Orange´changed 

TV” att serien uppmärksammade TV-seriers gestaltningar av kvinnliga karaktärer och 

politiska samtalsämnen, och på så sätt satte högre förväntningar för Tv-publiken. Seriens 

enorma rollista är unik med att ha ett större antal namngivna kvinnliga karaktärer än manliga. 

Dessutom har de flera roller som kompletterar en HBTQ gestaltning, där många olika sexuella 

läggningar får visas i bildrutan.  
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Hohenstein och Thalmann (2017, s. 113) skriver i sin undersökning Difficult Women: 

Changing representations of female characters in contemporary television series att vid 2017 

var serien den mest sedda av alla Netflix egenproducerade serier. De argumenterar även för 

att serien hjälpte tv-världen in i en feministisk guldålder, där serier som The Handmaids Tale 

(2017-) och Big Little Lies (2017-) utvecklades och övertog prisgalor som bästa drama. Serien 

ska även ha utvecklat det kreativa skrivandet i tv-serier för att ge kvinnor den roll som män 

alltid haft – komplexa, multi-dimensionella och även hjälten i deras egen berättelse.  

Serien handlar om kvinnliga fångarnas liv i fängelset Litchfield i norra New York, där en 

stor majoritet av seriens speltid utspelar sig. I säsong ett får vi lära känna fängelset Litchfields 

invånare genom ”Piper Chapman” (Taylor Schilling), som blivit straffad för att ha smugglat 

droger åt sin ex-flickvän ”Alex Vause” (Laura Prepon). Väl i fängelset får hon en inblick i 

olika kvinnors liv och lär då känna unika kvinnor med egna liv som även drabbas av 

rättssystemet i USA på olika sätt. I säsong två skiftar dock serien sitt narrativ och får nu mer 

än endast en huvudkaraktär. Serien fokuserar då på att gestalta bakgrunder och livssituationer 

från många olika kvinnors liv som inte vanligtvis har en drivande kraft i film och tv-världen.  

Vid början av den fjärde säsongen har serien redan börjat bli känd som samhällskritisk med 

gestaltningar av politiska problem i samtiden. I säsongen har även fångarna format sitt liv 

efter maktstrukturerna där. För att överleva har många fångar tagit makten i sina egna händer. 

Vissa säljer gods och droger, medan andra försöker sätta de nya fångarna på plats. I detta 

skede slutar även de gamla vakterna efter att de inte känt sig omhändertagna av de nya ägarna 

av Litchfield, MCC – ett privatföretag. Då anlitas nya vakter för att ersätta dessa, många av 

dem har endast tidigare arbetserfarenhet i militären. Företaget förlitar sig på att de själva 

utbildar sig genom en regelbok, men trots detta är det ingen som läser den. De flesta följer 

den nya chefsvakten ”Desmond Piscatella” blint, som anlitats för att han är strikt och 

konsekvent använder sin makt mot fångarna för att hålla ordning. Detta gör så att vakterna 

kommer i konflikt med många fångar under den fjärde säsongen. 

Säsongens handling slutar med ett abrupt kaos i fängelset. Ett laddat och argt uppror bryter 

ut och med detta befinner sig fängelsets maktsystem omvänt när en av fångarna får tag i en 

pistol. Detta leder till att den femte säsongen av serien handlar om upploppets konsekvenser 

och förhandlingar mellan fångarna och fängelsets ledare. 
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2. Teori 
 

      2.1. Teoretiskt genusperspektiv 
 

Analysen av de manliga vakternas maktutövande kommer att landa i konfrontation med de 

kvinnliga fångarna. Då maktutövningen från de manliga vakternas sida är över kvinnliga 

fångar kommer även relationen mellan könen att vara central för undersökningen. Eftersom 

maktrelationen mellan män och kvinnor är inbäddad i en social maktstruktur är det därför 

viktigt att undersöka vad könens roll i gestaltningen. Det gör att ett teoretiskt genusperspektiv 

är högaktuellt för en serie som är skriven som en samhällskritisk berättelse. Eftersom 

gestaltningen berör männens makt över kvinnor så vill jag utforska vad denna bild av dem 

säger i ett genusperspektiv.   

Genusforskaren Raewyn Connell (2009, s. 9) skriver i sin bok Om Genus att genus är en 

nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. Det är en zon där vi 

ställs inför svåra praktiska frågor som rör rättvisa och identitet.  

Connell (2009, s. 25) skriver att genus är en social struktur, men menar att den är av ett 

speciellt slag. Genus har nämligen ett särskilt förhållande till människokroppen, något som 

påverkar den allmänna uppfattningen om genus som en avspegling av naturliga skillnader 

mellan män och kvinnor. Med det förekommer att vissa aspekter av våra kroppar är 

specialiserade för olika ändamål som med biologiska processer påverkar kroppen. Felet med 

den här definitionen är att en socialt strukturerad särskiljning klämmer in biologiska 

skillnader som en avspegling av kulturella mönster. När det gäller skillnader mellan män och 

kvinnor kan sociala praktiker ibland överdriva dem, exempelvis i form av ”mammakläder”. 

Connell (2009, s. 25) menar då att vi därför inte kan säga att sociala arrangemang alltid 

avspeglar biologiska skillnader.  

Även Anna Lundberg & Ann Werner (2016, s. 15) menar i sin rapport En introduktion till 

genusvetenskapliga begrepp att redan från födsel så trotsar vi en individs val av vem de är. 

Frågor som ”pojke eller flicka?” har långvariga konsekvenser för människans tänkande och 

inställning till vad ett kön förknippas med. Utifrån svaret väljs kläder, färger och leksaker och 

sedan följer normens regler. Vad ska täckas, vilka kapaciteter på kroppen som uppmuntras, 

och vilka relationer till andra barnet förväntas ingå följer även detta system som finns kring 

kön. På så sätt formas en konstruerad identitet hos ett barn som fråntas chansen att undersöka 

vem hen är och vad hen vill vara.  
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Forskningen skriver även att dessa normer används för att beskriva grupper och strukturer 

som tilldelas både karaktärsdrag och funktioner. Som delar av en sorteringsprincip är genus 

tätt sammanflätad med andra maktstrukturer (2016, s. 16).  

I Gender in world perspective samarbetar Raewyn Connell med Rebecca Pearse (2015, s. 

76) med att fortsätta utveckla teorin om genus. I den uppdaterade forskningen menar de att 

bilden som skapas kring könen fortfarande håller kvinnan under mannen. När media 

framställer kvinnor som passiva, obetydliga och mindre intelligenta, så formas strukturer med 

samma tanke om könet. Kvinnors anklagelser mot sexuella övergrepp eller våld i hemmet 

ifrågasätts hos de avgörande makterna i staten på grund av denna påverkan i både domstol 

och social sfär.  

Connell och Pearse (2015, s. 86) menar att det är svårt att bortse en struktur som skapats 

kring makten mellan könen. Därför argumenterar de för att denna maktstruktur alltid kommer 

att finnas i kontext till sociala relationer. 

 

2.2. Genus och makt 
 

Det är omöjligt att skilja genus från makt. En maktbalans mellan könen har alltid existerat, 

där står männen främst över kvinnorna. Därför ingår maktrelaterade frågor noggrant i ett 

genusperspektiv där relationen mellan könen undersöks. För att förklara varför det är en 

maktskillnad mellan könen så kan man börja från ett historiskt perspektiv.  

Alvesson och Billing (2007, s. 19) menar i sin skrift Kön och Organisation att genom en 

historisk norm så har arbete och organisationer, genom konstruktionsprocesser, utövat en 

kategorisering i likhet med särskiljning mellan könen. Denna kategorisering delar in arbetare i 

män och kvinnor. Där finns redan en maktfördelning på plats av vad som ska göras av 

respektive kön.  

De skriver vidare att när en manlig dominans finns i en ledning så finns det oftast endast 

ett synligt perspektiv på frågor och funderingar som kan förekomma. Alvesson och Billing 

(2007, s. 20–22) menar att på så sätt utesluts det kvinnliga perspektivet. Ett nyanserat 

könsperspektiv flyter då isär och fråntar en rätt hos den kvinnliga arbetskraften som kan skapa 

förändring och upplysning. 

Alvesson och Billing (2007, s. 195) problematiserar detta även genom att tyda på att det är 

en manlig preferens att vara personen i makt i en ledning. Detta förklarar de som en norm för 

manliga arbetare att söka sig upp i positionerna i jobb och organisation, medan det inte finns 

samma drivkrafter som uppmuntrar kvinnliga arbetare.  
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Forskaren R.W. Connell (1987, s. 107) menar i sin samlade undersökning Gender & 

Power att när man talar om kopplingen mellan genus och makt är det svårt att se förbi en 

individ eller en grupps felsteg och förtryck för att se att dessa kommer ur en maktstruktur 

mellan könen. Det är särskilda sociala relationer och ett normtänkande som skapar dessa 

felsteg och förtryck. De förtryck som presenteras som individuella brott mellan könen, 

exempelvis övergrepp, är en form av våld som är inbäddad i ojämlikhet inom ideologier hos 

manligt makthavande. Connell (1987, s. 107–108) menar att förbindelsen mellan våldet och 

den manliga ideologin pekar på en social makt. Connell (1987, s. 95) förtydligar att även 

kraften att utföra våld har en hög status inom ideologin. Det är ingen slump att vapen och 

andra militäriska tekniker är nästan endast i männens händer.  

Connell (1987, s. 109) menar även att om auktoritet definieras som en legitimerad makt så 

kan vi förstå att en sådan maktstruktur är sammankopplad med maskuliniteten, där positiva 

egenskaper som dominans och maktfullhet förknippas med maskulina normer. Dock är den 

auktoriteten inte jämnt utspritt över alla delar av det sociala livet. I vissa situationer har 

kvinnan den högre makten, och i andra är männens makt förvirrande eller ifrågasatt. Platser 

där männens auktoriteter är som mest komplex är när deras makt är kopplad till 

maskuliniteten i maktstrukturen.  

Connell (1987, s. 109) skriver att detta finns till större del i utvecklade kapitaliserade 

länder, där fängelsesystem nämns. När det maskulina styrandet övertagit utesluts det 

feministiska perspektivet. När kvinnorna fråntagits chansen att vara delaktiga i val och former 

så kommer männens ideologi att frodas i systemet. 
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3. Tidigare forskning 
 

TV-serien Orange is the New Black har undersökts och analyserats tidigare. Den 

gemensamma nämnaren i forskningen som finns är att den undersöker gestaltningen av de 

kvinnliga karaktärerna. Även om det inte finns mycket forskning tillgängligt så har det 

förekommit ett urval i presentationen av relevant forskning.  

En text som valts bort är Michaela Wiess (2015) forskning ”Lesbian, Bisexual and Trans 

Identities in Orange is the New Black” som rör frågor om gestaltande ur ett genusperspektiv. 

Även om forskningen undersöker gestaltningar i serien så diskuterar den inte maktformer och 

maktens roll hos karaktärerna. Forskningen undersöker inte heller hur gestaltningen skildras i 

relation till vakterna i fängelset, något som är centralt i min undersökning.  

Svenja Hohenstein och Katharina Thalmann (2017) har i sin undersökning ”Difficult 

Women: Changing representations of female characters in contemporary television series” 

använt sig av serien för att undersöka en ny framfart i TV, som de beskriver som den 

feministiska guldåldern. Deras undersökning grundade sig i att finna och analysera de nyare 

serierna under 2010-talet som framställer komplexa och komplicerade kvinnliga karaktärer. 

Genom sin forskning konstaterar de att det finns ett mönster som efterliknar tv-serien Orange 

is the New Black i hur de kvinnliga karaktärerna framställs i TV. Detta visar en nyare och 

populärare framställning av komplexa kvinnorna som går emot traditionella stereotyper i sin 

egen berättelse och motsätter sig männen som försöker kontrollera deras liv. Då bildas en ny 

framställning av kvinnors representation som tidigare inte funnits.  

Även Marta Fernández-Morales och María Isabel Menéndez-Menéndez (2016) har i deras 

studie ”When in Rome, Use What You´ve Got”: A Discussion of Female Agency through 

Orange Is the New Black” undersökt gestaltningen av de kvinnliga karaktärerna i samma 

serie. I deras fall är det i relation till Lois McNay´s byggande på Michael Foucault´s idéer och 

teorier angående feministisk makt och möjligheten för resistans mot den maskulina makten. 

Där kommer de fram till att serien följer Foucaults idéer i praktiken, när serieskaparen Jenji 

Kohan och hennes team skapat karaktärer på olika dimensionella nivåer i relation till makten i 

kvinnofängelse. De argumenterar för att serien presenterar karaktärerna som aktiva subjekt 

med en potential för en förvandling till att bli maktfulla individer. Slutligen menar de att 

karaktärernas resa som motståndare mot den disciplinära institutionen kan avläsas som 

politiska kommentarer som ska öka medvetandet hos tittarna.  

Angående maktrelationer har Janet K.L. McKeown och Diana C. Parry (2017) i sin artikel 

”Women's Leisure as Political Practice: A Feminist Analysis of Orange Is the New Black” 
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undersökt hur detta syns i relation till fängelsets vardagsliv. Ur ett feministiskt perspektiv har 

de fokuserat analysen på de första tre säsongernas representation. De kommer fram till att de 

komplexa, ovanliga och olika sätten som representationen förs fram, utmanar makten över de 

vanligare mediestereotyperna angående kvinnor och fritid. Detta menar de är ett politiskt 

ställningstagande som seriens kreativa team valt att gestalta. Slutligen menar de att detta 

skapats för att påverka och skapa medvetenhet hos seriens tittare.  

Tidigare undersökningar lägger stort fokus på undersökningen av seriens kvinnliga roller. 

Även om man måste röra sig i en jämförelse med män när man analyserar representationen av 

kvinnor, så vill jag argumentera för att det bör fungera på samma sätt i en undersökning av 

seriens män. Undersökningarna lägger dock inte något stort fokus på hur männen gestaltas 

och vad deras fiktiva roller berättar om fängelsets system. Ingenting kan berätta mer om 

maktutövning i fängelset än gestaltningen av de manliga vakterna.  
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4. Metod och material 
    

      4.1 Urval  
 

Analysen av maktutövandet kommer undersökas genom tre manliga vakter som har en central 

roll till de större maktkonflikterna i den fjärde säsongen. För att även se hur vakternas 

maktutövning gestaltas kommer jag undersöka deras utövande i relation till en kvinnlig fånge.  

Detta ska fånga in hur de använder sig av sin makt i relationen, vilka konsekvenser det får och 

slutligen vad deras roll blir i den fiktiva världen. Analysen sker i fyra utvalda scener för varje 

vakt, där det är tydligt att makten mellan karaktärerna har en central betydelse.  

I urvalet av karaktärer definieras mina val utifrån vilka karaktärer som gör tydliga 

maktutövanden i fjärde säsongen. Urvalet gjordes även baserat på om karaktärerna använde 

sin makt på olika sätt, för att inte visa dem som ensidiga.  

I urvalet fanns tanken på jämförelse och då fanns tanken att visa skillnaden mellan seriens 

gestaltning av en kvinnlig vakt (CO McCullough) och en manlig. Tyvärr finns det för få 

minuter med den kvinnliga vakten för att en djupare jämförelse skulle kunna göras. Därför 

fick urvalet styras av tanken på att de valda manliga karaktärerna skulle representera olika sätt 

att förhålla sig till sin maktposition.  

Jämförelsen kring maktutövningen skulle även vara bred. Här finns det dock exempel på 

flera nivåer, då serien gestaltar makt i olika former hos både fångar och vakter. Här har min 

tanke varit att visa väsentliga skillnader i både vaktens syn på sin makt och karaktärens sätt att 

utöva den.  

För att göra undersökningen mer begränsad så kommer jag analysera en enskild relation till 

en kvinnlig fånge genom vakterna. Detta begränsar analysen till att undersöka vad makten 

spelar för roll i relationen mellan två karaktärer. På så sätt kommer en gestaltning av agerande 

och konsekvens av handlingarna hos vakterna besvara delfrågorna.  

Varje karaktärs maktutövande kommer analyseras utifrån fyra scener med en tydlig 

koppling till maktutövandet över en kvinnlig fånge. Genom denna metod ska ett tydligt 

förstående kring handling och konsekvens av deras maktutövande hittas. Valet av fyra scener 

finns där för att kunna hitta en överliggande tematik i deras relation som för en tydlig 

diskussion kring maktutövningen. Scenerna har även valts ut med samma tankar som kring 

urvalet av manliga vakter. Scenerna representerar en gestaltning där maktutövningen är 

central och där relationen från första möte till sista visar hur relationen formats och 

förvandlats på grund av maktutövningen.  
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De fyra scenerna kommer presenteras i fyra separata delar för varje karaktär. 

Maktutövningens inflytande i relationens utveckling kommer vara central i de utvalda 

scenerna. Detta kommer då ge en översikt av vakternas olika sätt att utöva sin makt samtidigt 

som konsekvenserna av deras utövande får en tydlig inblick.  

 

Översikt över analysens genomförande:  

Gestaltning: Scen: Tema: 

Relationens första möte Scen 1 Maktutövning från de 

manliga vakterna Relationens utveckling Scen 2 

Relationens utveckling Scen 3 

Relationens sista möte Scen 4 

 

Syftet med att börja vid första mötet är att den gestaltar både principer och grunder i vad 

relationen mellan karaktärerna betyder. På så sätt vet vi om relationen mellan en vakt och en 

fånge är en vänskaplig eller inte. Dessutom gestaltar det mindre faktorer som är avgörande för 

att veta varför vakten agerar som de gör. Vad som gör dem aggressiva eller glada är viktigt att 

förstå för att kunna dra konkreta slutsatser om deras karaktär.  

Anledningen till att ha två scener som gestaltar relationens utveckling är att få en större 

överblick av maktutövningens roll i relationen. Om jag endast skulle skildra relationen i en 

scen så kommer överliggande faktorer över relationens utveckling bli mindre synliga. 

Samtidigt kommer maktutövningens roll få en mindre betydelse om den förekommer tydligt i 

endast en scen.  

Relationens sista möte har en synlig betydelse i utvecklingen, då kan man även se helheten 

av relationens historia och hur relationen formats. Maktutövningens handlingar kommer även 

visa tydligare konsekvenser som blir avgörande faktorer till varför relationen slutade som den 

gjorde.  
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4.2. Presentation av urvalet  
 

4.2.1. CO Desmond Piscatella 

  

 

Bild 1, Desmond Piscatella, ur Orange is the New Black, 2019, Fandom.com, https://vignette.wikia.nocookie.net/orange-is-the-new-
black/images/2/2e/Piscatella.png/revision/latest?cb=20190614160818 

Desmond Piscatella dyker först upp i första avsnittet av säsong fyra, där han anländer som 

ledare för insatsstyrkan från maxanstalten. Han anländer som ledaren av insatsstyrkan med 

jobbet att eskortera alla fångar på Litchfield till fängelsets matsal. Detta görs för att fängelsets 

galler som omringar anstalten klippts bort under säsongsavslutningen i föregående säsongen. 

Efter sin insats får han en fast plats som den nya chefsvakten i fängelset.  

Anledningen till att analysera Piscatella i undersökningen är på grund av hans auktoritära 

och direkta styrande. Hans närvaro under den fjärde säsongen bidrar med en stor omformning 

av maktstrukturen som präglar fängelset. Jag kommer analyseras hans relation till fången 

”Red” (Kate Mulgrew). Även om Piscatella har många relationer till olika fångar, likt hans 

samarbete med ”Piper Chapman” (Taylor Schilling), så är hans maktutövande mest central i 

relationen till karaktären Red. Där finner man den starkare gestaltningen av maktutövningens 

handling och konsekvens.  

 

Tabell för Piscatellas scener och analys:  

Piscatella: Tema: Scen: Tidskod: Handling: 

I relation till 

”Red” 

Maktutövning Scen 1 (AVSNITT 1, 00:16:42 

– 00:18:04) 
Första möte. 

Scen 2 (AVSNITT 11, 

00:37:51 – 00: 41:26) 

Utredningssamtalet.  

Scen 3 (AVSNITT 12, 

00:06:22-00:07:07) 

Tvång till arbete.  

Scen 4 (AVSNITT 12, 

00:53:19-00:54:16) 

Piscatellas tal. 
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4.2.2. Joel Luschek  
 

 

Bild 2, Joel Luschek, ur Orange is the New Black, 2019, Fandom.com, https://vignette.wikia.nocookie.net/orange-is-the-new-
black/images/a/a6/Joel_Luschek.jpg/revision/latest?cb=20170714022917 

Luschek var en före detta fängelsevakt i seriens värld, men som nu blivit mer inriktad till att 

bli ansvarig för elektronik och fångarnas praktiska utbildning på Litchfield. Denna karaktär 

har varit med från seriens start och har nu i säsong fyra varit en av få vakter som valt att 

stanna på arbetsplatsen efter fängelset gått från att vara statligt till privatägt. 

Väldigt lite är känt om Luscheks bakgrund, men spekulationer mellan fångar och från vad 

tittarna fått se så gestaltas vakten som att han lever på gränsen till ett mindre kriminellt liv. 

Det har även förekommit att vakten druckit sprit på jobbet och smugglat in knark åt fångarna.  

Luschek bidrar med en annorlunda form av maktstyrande i gestaltningen av vakterna. Hans 

personliga relation till fångarna och den låga arbetsmoralen gör att han blir en intressant 

gestaltning av en makthavare. Luschek kommer att analyseras utifrån relationen till den nya 

fången ”Judy King” (Blair Brown). Luschek har många relationer till olika fångar som växlar 

mellan vänliga och fientliga relationer. Vad relationen till Judy King gestaltar är en 

maktskillnad mellan vakt och fånge som problematiseras med Judys kändisskap. Detta gör 

relationen till en unik dynamik i säsongen som bidrar med problematik kring maktrollen som 

Luschek besitter.  

 

Tabell för Luscheks scener och analys:  

Luschek: Tema: Scen: Tidskod: Handling: 

I relation till 

”Judy King” 

Maktutövning Scen 1 (AVSNITT 1, 

00:28:31 – 00:30:19) 

Första möte. 

Scen 2 (AVSNITT 6, 

00:38:44 – 00:40:42) 

En hjälpande 

hand.  

Scen 3 (AVSNITT 6, 

00:53:12 – 00:54:43) 

Maktförändring.  

Scen 4 (AVSNITT 9, 00:14:01 

– 00:14:48) 
Ombyta roller.  
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4.2.3. CO Thomas Humphrey 
 

 

Bild 3, Thomas Humphrey, ur Orange is the New Black, 2019, Fandom.com, https://vignette.wikia.nocookie.net/orange-is-the-new-
black/images/5/54/Humphrey.png/revision/latest?cb=20160629222805 

I början av säsong fyra är Thomas Humphrey en av de nya vakterna som börjar arbeta i 

fängelset. Hans karaktär är en i mängden bland de nya vakterna, men får större roll längre in i 

serien.  

Humphrey var en före detta militär och kallar sig nu mer för en veteran. Förutom hans 

tidigare jobberfarenhet som militär hålls det mesta om hans bakgrund okänt för tittarna. 

Ibland visar karaktären kunskap på högre nivå när han avslöjar att han hittar ledtrådar om en 

drogsmuggling i fängelset och talar flytande spanska med latinska fångar. 

Humphrey är en makthavare som gör som han vill i sin position. Genom att vara en fara 

mot de kvinnliga fångarna ingår han i en gestaltning över negativa makthavare som jag tycker 

bör analyseras. Hans relation till fången ”Maritza” (Diane Guerrero) kommer ligga till grund 

för analysen av karaktärens maktutövande. Karaktären skapar många avtryck hos andra 

karaktärer, tyvärr är de flesta namnlösa eller har en betydligt mindre roll i serien än Maritza. 

Hennes karaktär har varit med sedan första säsongen och börjar nu i fjärde säsong få en större 

roll i serien. Humphrey finner ett intresse för henne när karaktärens roll förstoras och därför 

blir deras relation mest intressant att analysera.  

 

Tabell för Humphreys scener och analys:  

Humphrey: Tema: Scen: Tidskod: Handling: 

I relation till 

”Maritza” 

Maktutövning Scen 1 (AVSNITT 9, 

00:12:49 – 00:14:00) 

Första möte.  

Scen 2 (AVNSITT 9, 

00:51:37 – 00:52:12) 

Tvång till 

lydnad.  

Scen 3 (AVSNITT 9, 

00:52:14 – 00:53:12) 

Tvång till 

handling. 

Scen 4 (AVSNITT 12, 

01:13:44 – 01:15:07) 

Maktbyte.  
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4.3  Metoden – Karaktärsklockan 
 

Jag har valt att använda mig av karaktärsklockan i artikeln ”Understanding Characters” för att 

förstå vad de valda karaktärerna är för typer av aktiva figurer i sin fiktiva värld. 

Författaren Jens Eder (2010, s. 21) berättar att för att förstå karaktärer som figurer med 

betydelse bör man analysera dem. För att genomföra en analys presenterar författaren sin 

modell kallad karaktärsklockan, som ska hjälpa undersökaren att hitta svar på sina frågor. 

Författaren menar att karaktärer presenterar sig för oss som komplexa figurer med många 

frågor som rör betydelse, budskap och berättelse runt vår subjektiva uppfattning. Därför måste 

vi använda oss av hjälpmedel för att argumentera för vad karaktärerna ska representera.  

Genom att analysera karaktärerna ur Eders modell kommer jag kunna argumentera varför 

användandet av makten hos de olika fångvakterna skildras på det valda sättet. Modellen 

kommer då ge en klarare bild utöver vilka karaktärerna egentligen är, samt vad det är som får 

dem att bruka sin makt mot fångarna på Litchfield.  

Eder (2010, s. 16) förklarar funktionen med modellen som en avläsare av viktiga frågor, 

effekter och förstående hos karaktärer som ett kommunikativt medel. Detta förstår man även 

när filmskapare diskuterar sin skapelse, när kritiker försöker förstå film och tv-serier genom 

att analysera i handlingen, och slutligen hur publiken reagerar på vad de beskådat.  

Eder (2010, s. 16) menar att man ska ställa sig frågan om hur en karaktär skapades, vad 

strukturen och betydelsen för den fiktiva varelsen hade för påverkan på berättelsen. Vad för 

relationer till omvärlden finns där? Hur förhåller den sig till filmen? Vad bygger karaktären 

på för struktur? Hur tar publiken emot karaktären som en levande människa?  

Eder (2010, s. 18) menar att modellen ska kunna analysera en karaktär utifrån att vara 

identifierbara fiktiva skapelser med ett inre liv som är skapad för en kommunikativ 

konstruerad artefakt. Som skapelser med en avbildning från den gemensamma världen finns 

då egenskaper och karaktäristik hos karaktärerna som kommenterar en världsbild.  

Eder (2010, s. 21) förklarar karaktärsklockan som en analytisk maskin som tittar på fyra 

nyckeldelar av en karaktär: estetisk, mimetisk, tematisk och orsaksmässigt. Dessa fyra delar 

benämns som Symptom, Symbol, Artifact, Fictional Beings. Där fokuserar Symptom på 

analyser av orsaker och effekter i en kommunikativ process, där filmskaparens intentioner, 

publikens mottagning och sociala kontexter står i fokus. Symbol beskrivs som en analys av 

sekundära eller högre betydelser, exempelvis tematik, budskap och allegorier. Artifact är 

däremot en analys av kompositioner, textfunktioner, och estetiska strukturer. Slutligen 
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beskrivs Fictional Beings som en analys av karaktärens egenskaper där värld, kropp, sinne, 

relationer och social tillhörighet fokuseras på.  

 

     4.3.1. Fictional Being – Karaktärsklockan 
 

Karaktärerna i mitt urval kommer att framför allt att analyseras ur den del som kallas 

Fictional Being. Eder (2010, s. 21) beskriver denna aspekt som” analysis of properties in the 

represented world: body, mind, sociality, behaviour”. Han förklarar vidare att detta innebär att 

undersöka vilka funktioner och relationer karaktärerna har i en fiktiv värld. Även hur dessa 

karaktärer agerar och beter sig i den skapade världen är en viktig faktor. Slutligen förklarar 

Eder att svaret på undersökningen kan finnas i en formation av en mental modell hos 

karaktärerna. 

För att ge oss ett spår att följa förklarar Eder (2010, s. 23) att det alltid är smidigast att 

börja en analys av en karaktär i dess kärna – hur de som karaktärer i en fiktiv värld beter sig, 

agerar, och skapar för relationer. Vidare förklaras att om tittarna ser på dem som tänkande, 

kännande och aktiva figurer inom det fiktiva, så kommer mottagningen av dem vara av 

intresse. Publiken är medvetna om vad som är underhållning och vad som är en tematisk 

kärna.  

Genom att förstå varför en karaktär är på ett visst sätt så kan man förstå hens relation till 

sin plats i den fiktiva världen, och relation till andra karaktärer. Detta gör delen ur 

karaktärsklockan lämplig för min undersökning, då jag måste förstå vilka karaktärerna är i sin 

fiktiva värld för att förstå deras agerande.  

 

     4.3.2. Symbol – karaktärsklockan 
 

De utvalda karaktärerna kommer även att analyseras utifrån ytterligare en del av 

karaktärsklockan. Delen kallas Symbol och innefattar en viktig undersökning av karaktärer 

som kommunikativa medel. Eder (2010, s. 21) beskriver den som ett verktyg för att lista 

argument för vad en karaktär står för. Vad ska karaktären berätta för tittarna? Han förklarar 

även att termen ”symbol” är bred, och vad som gör detta till en bra egenskap är att det fångar 

in alla former av högre meningar hos karaktärer som kommunikativt medel.  

Eder (2010, s. 21) förklarar att denna del fungerar som ett bra undersökningselement i 

samarbete med andra delar i karaktärsklockan. Det hjälper läsarna förstå vad en karaktär 

gestaltar när vi vet vilka de är som personer i den fiktiva världen.  
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Vidare förklarar Eder (2010, s. 32) att när man analyserar en karaktär utifrån metoden så 

ska man besvara vad en karaktär berättar för tematisk historia. Som en skapelse med högre 

värde har karaktärerna då ett samband med den berättelse som tittarna beskådat. På ett sätt 

argumenterar Eder (2010, s. 32) att karaktärer är den skapelse som för kritik mot 

samhällsproblem, både sociala eller ekonomiska, och blir då en budbärare från fiktiv värld till 

den verkliga.  

Med tanke på att karaktärer ska gestalta ett kommunikativt budskap så har jag med denna 

del i undersökningen för att ta reda på vad maktrelationerna i säsong fyra ska berätta.  

 

4.4. Metodkritik  

Eftersom mitt tillvägagångssätt för undersökningen analyserar endast tre vakter i fyra utvalda 

scener, så kan inte arbetet representera varken säsongens helhet eller alla manliga vakter 

karaktäristik som alla påverkar fjärde säsongens narrativ. Dessa urval kan endast stå för vad 

de är och min tolkning av vad jag sett och undersökt.  

Karaktärerna har även fler scener än de som förekommer i urvalet. Ingen helhetsbild av 

karaktärsteckningen för Piscatella, Luschek och Humphrey kan göras när jag endast visar fyra 

scener, som alla är knutna till ett förvalt tema. Karaktären Luschek, som varit med sedan 

början av seriens start, kan inte heller representeras i helhet av dessa urval då han har ett antal 

fler scener som kan säga mer om karaktären.  

Även scenerna är utvalda efter behov. De som förekommer i analysen är valda på grund av 

att studien ska undersöka tematiken kring makt hos de utvalda karaktärerna. Med detta väljs 

många scener bort för att underlätta och besvara delfrågor och syfte.  

Karaktärsklockan som metod för att hitta svar kring karaktärernas teckning och funktioner 

för seriens tematik och gestaltning fungerar inte som en objektiv metod, utan här är det min 

tolkning av scengestaltningarna som avgör hur karaktärerna blir presenterade i 

undersökningen. Stödet för att genomföra denna undersökning kommer från teorin och 

tidigare forskning, som med liknande tolkningar hjälper mig hänvisa till teoretiska slutsatser.  
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5. Analys 
 

     5.1. Desmond Piscatella 
 

     5.1.1. Scen 1   
 

Desmond Piscatella blir den nya chefsvakten för fjärde säsongen. Detta innebär att karaktären 

har en auktoritär position över vakterna och de kvinnliga fångarna. Jag kommer analysera 

gestaltningen av karaktärens maktutövning i fyra scener i relation till fången ”Red” (Kate 

Mulgrew). Deras första möte förekommer i avsnitt ett.  

Början av scenen speglas i bild 4, där vi ser Piscatella i ett grodperspektiv, tittandes ner på 

den betydligt kortare fången Red. De befinner sig i fängelsets matsal, där fångarna samlas för 

inräkning efter larmet gått på anläggningen. Tiden närmar sig middag och då försöker Red 

övertala Piscatella, som leder inräkningen, att släppa in dem i köket så att alla fångar kan få 

mat i tid. Red förklarar att om hon och hennes köksgrupp inte blir insläppta i köket så får 

ingen mat. Detta ser inte Piscatella som något negativt, utan motiverar det efteråt som ett 

straff mot fångarnas olydiga agerande. Red förklarar att hon då kommer ta saken till ”Caputo” 

(Nick Sandow), fängelsets direktör.  

Detta sätter Piscatella stopp för genom att blockera hennes väg med hans fysiska 

kroppsstorlek. Det syns i bild 5, när Piscatella tittar ner och hukar sig över Red för att få 

henne att inse vem som är ”störst och starkast” i rummet. Båda karaktärerna står även längst 

fram bland sina arbetskollegor. Piscatella står som ledare framför sin trupp, medan Red även 

gör samma sak med kökspersonalen.  

  

 

Bild 4 & 5, Piscatella & fången ”Red” Reznikov, ur Orange is the New Black, avsnitt 1, 2016, Fandom.com, https://orange-is-the-new-
black.fandom.com/wiki/Images 

RED: Listen, huh, if we don´t get in there, no one eats. 
PISCATELLA: Then no one eats. Maybe that´s appropriate. You break the rules, you don´t get your supper.  

RED: Oh, this is ridiculous! I´m going to speak to Caputo.  

PISCATELLA: Hold it! 
 

      (AVSNITT 1, 00:16:42 – 00:18:04) 
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Vad Red menar när hon vill tala med Caputo är att hon kommer förhandla med Piscatellas 

överordnade, nämligen fängelsedirektören. Genom att använda sina medarbetare som 

blockering och sedan tränga sig emellan dem så försvårar han Reds väg till 

fängelsedirektören, och på så sätt hennes röst. På så sätt motverkar även den manliga vakten 

någon sorts konfrontation mot hans styre, ifall chansen fanns att Caputo skulle ta Reds sida. 

Genom att då ta bort fångens chans att bli synlig för fängelsedirektören, samtidigt som han 

blockerar hennes väg, så försvårar han hennes möjlighet att göra sig hörd.  

Piscatella uttrycker i scenen att fångarna inte får någon kvällsmat som straff, samtidigt som 

han tittar ner på Red. Detta kan tydas som en direkt kommentar mot henne, som ifrågasätter 

hans styrande. Om ett straff förekommer varje gång fångarna bryter mot reglerna, blir 

kommentaren mot en kriminell fånge som Red mer hotfull. Även rätten till kvällsmat för 

fångarna kan fråntas av Piscatella om han känner att det är nödvändigt för att straffa dem.   

Slutligen får effekten av gestaltningen av detta könsspel en avgörande faktor i analysen. 

Piscatellas fysiska storlek gör det enkelt för honom att titta ner på den kortare fången Red. 

Gestaltningen visar även detta som en maktfaktor då han enkelt kan blockera hennes väg med 

sin överlägsna storlek. Eftersom Red inte får föra någon talan och hennes motiveringar 

motsägs av chefsvakten gestaltar då scenen en makt som dominerar henne. Därför fyller då 

den fysiska makten i de biologiska skillnaderna mellan dem en funktion för gestaltningen om 

vem som har den största makten.  

 

     5.1.2. Scen 2 
 

Mot de senare avsnitten av säsongen har relation mellan dem förvärrats. Piscatella ser nu Red 

som en av de ledande figurerna bland fångarna, och med det, ett hot mot chefvaktens 

maktposition.  

I scenen förekommer en undersökning av ett mord på en anonym fängelsevakt. Vaktens 

kropp hittades nedgrävd och styckad. Reds brott som gjort att hon hamnat i fängelset berör 

styckning och kriminell organisation. Även om Red inte utförde mordet så är hon inblandad i 

vetskapen kring mordet. Detta gör att Piscatella vill förhöra henne och alla andra fångar med 

lika våldsamma bakgrunder i ett ensligt rum i fängelset. Ironiskt nog gör detta så att de 

skyldiga inte blir tillkallade till något förhör.  

Vid detta tillfälle vet publik och de skyldiga fångarna till dådet att hon är oskyldig. 

Karaktären Red vet vem den skyldige är, men under förhöret blir det tydligt att det finns en 
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större motiv från Piscatella sida. Detta är en kamp mellan de två största makthavarna på 

varsin sida i fängelset, vakter och fångar. Red avslöjar då inte vem den skyldige är till 

chefsvakten. De båda karaktärerna är redo för att knäcka den andra i en maktkamp kommer 

avgöra vem av dem som sitter på makten i fängelset. För att knäcka Red försöker Piscatella 

koppla hennes tidigare dåd till mordet på vakten, men hans försök kommer ingenstans. Red 

vet att han har varken tillräckligt med bevis för att koppla henne till brottet, samt att det 

handlar om mycket mer än att hitta den skyldiga. Båda karaktärerna vet om att maktrelationen 

mellan dem utmanas från båda parter, och den som knäcks först kommer att vara förloraren. 

Trots detta använder Piscatella alla knep han kan komma på. Genom att tala både argt och 

lugnt, samtidigt som han sitter och stirrar på henne eller smyger sig nära henne. 

 

 

Bild 6, Piscatella och Red, ur Orange is the New Black, avsnitt 11, Imdb, 
https://www.imdb.com/title/tt2372162/mediaindex?ref_=tt_pv_mi_sm 

RED: Mr Piscatella… [sighs] this is really getting embarrassing. I am a respected woman at this camp.  

PISCATELLA: Oh, I realize that. But the respect you earned… didn´t come from making latkes, did it, Red?  

RED: What on earth are you on about now?  

PISCATELLA: You know… I´ve been in corrections a long time. I´ve had inmates spit in my face… throw piss 

and shit at me. I´ve had people punch me, kick me. I was even stabbed once. But i don´t hold it against ´em. In 

fact, I respect those type of criminals because they are honest. They hate me. I hate them. Our relationship is 

simple. It´s your type of criminal that I find the most offensive.  

RED: Are we talking about old women or all women?  

PISCATELLA: No, we´re talkin´ about the type of criminal who tries to be your friend… who charms you, 

seduces you and makes you like them so much… you forget they´re in here for a reason. Now, when the police 

raided your place… the five people… they found in your freezer… Did you cut them up, too?  

RED: Oh, that was a long time ago. 

(AVSNITT 11, 00:37:51 – 00: 41:26) 

 

Redan vid deras första dialogbyten indikerar de att båda vet om vilken position Red har 

bland Litchfields fångar. Piscatella försöker antyda att hennes position kommer från hennes 

gjorda dåd. Hennes kriminella bakgrund tas upp för att chefsvakten ska sätta skräck i Red 

genom att koppla hennes tidigare dåd till mordet i fängelset. Karaktärerna är även medvetna 

om att förhöret handlar om något mer än lösningen på brottet, istället är det ett spel för att se 

vem som kan sätta dit den andre först.  

Piscatella förklarar att han anser att ärliga kriminella är mer respekterade i hans ögon än 

den typen som Red är, som inte alls är ärlig mot honom. Red ger honom ingen information 

https://www.imdb.com/title/tt2372162/mediaindex?ref_=tt_pv_mi_sm
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om vad hon tycker om honom, på så sätt undviker hon att ge något av värde till Piscatellas 

utredning. Red påpekar istället att Piscatella generaliserar fångarna i hans tänkande. Att han 

skulle se alla kriminella kvinnor som oärliga och att det skulle ligga till grund för hans 

misstankar om att de ljuger för honom. På ett sätt ligger redan en generalisering till grund för 

förhöret, då han kallat in de fångar till förhör som har liknande våldsamma bakgrunder till 

brottet. Detta är märkbart då ingen av de skyldiga till brottet faktiskt blir inkallade till 

förhören. Genom att spela på det ifrågasätter hon även hans metoder. Det gör även så att 

Piscatella använder andra olika metoder för att få information ur henne, som när han smyger 

närmare henne under dialogen, talar nära hennes ansikte och ibland ryter han till. I det mörka 

lilla rummet försöker Piscatella att skrämma henne, men när han inte lyckas så har han inte 

bevisat att hon är skyldig.  

Reds bakgrund säger något om straffet hon avtjänar, men inte vem hon möjligtvis är på 

insidan av fängelset. Eftersom hon inte är ärlig så bidrar hon till att övertyga Piscatella att de 

oärliga fångarna har något att dölja. Genom att Piscatella anser att hon fortfarande gömmer 

undan sanningen så fortsätter kampen mellan dem.  

Vad Piscatella gör i denna scengestaltning är att försöka få ur ett svar ur Red med alla 

medel han har tillgängligt. Varför han försöker med många olika metoder är för att han tror 

verkligen starkt på att han sitter inför någon som är oärlig mot honom. Genom att föra den 

ideologin vidare i utredningen så generaliserar han de icke samarbetsvilliga kvinnliga 

fångarna som lögnare. På så sätt kommer han då generalisera alla kvinnor som fortfarande 

motsätter sig honom efter hans hårda metoder.  

 

     5.1.3. Scen 3 
 

Piscatella misslyckas att gräva fram något användbart för att straffa Red då brottsutredningen 

slutar med att en av de skyldiga blir straffad för brottet. Hans enda bevis är att hon haft ett par 

nycklar till odlingsplatsen gömda i sin säng, men det var inte tillräckligt. Efter en hel natt utan 

någon vinst i maktkampen mot Red så fortsätter Piscatella tampas med fången.  

Han väcker henne tidigt på morgon för att hon inte finns på sin arbetsplats. Piscatella 

tvingar då fången Red att fortsätta arbeta dagen därpå trots att fången är utmattad och sömnlös 

från nattens utredning. Även om Red försöker övertyga Piscatella att kökspersonalen klarar 

sig utan henne så tvingar han henne att vara på plats. Chefsvakten gör det tydligt att ingen 

fånge har auktoriteten för att ta beslut över arbetet i fängelset. Piscatella försvarar även sin 

handling med att säga att hon inte kan begära något när han hittat brottsliga bevis på henne. 
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Red vill inte be Piscatella om vila och går då till sin arbetsplats utan att förnedra sig inför 

honom.  

 

 

Bild 7, Red väcks av Piscatella, ur Orange is the New Black, avsnitt 12, Fandom.com, https://orange-is-the-new-
black.fandom.com/wiki/Images 

PISCATELLA: Aw, you thought it was sleepy time.  

RED: [Wakes up and gasps] 

PISCATELLA: I believe you´re scheduled in the kitchen, inmate.  

RED: [Sighs] The girls said they could handle it without me this morning.  

PISCATELLA: The girls aren´t in charge of work duty.  

RED: I´ve gotten no rest.  

PISCATELLA: Do you know what inmates with a illegal sets of keys don´t get to do? 

RED: Technically, I don´t have the keys anymore. You took them.  

PISCATELLA: [Slowly] Get up.  

RED: Fine. [gets out of bed and stares at Piscatella] You want me to stay up? I´ll stay up. Watch me.  
 

(AVSNITT 12, 00:06:22-00:07:07) 

 

Piscatella visar ingen empati för hennes utmattning och skickar henne till arbetsplatsen 

utan att tänka över sitt beslut. Därför är det misstänksamt att detta skapas på grund av att 

Piscatella fortfarande vill knäcka henne. Även Red indikerar på att deras maktkamp 

fortfarande existerar med hennes sista dialogbyte, där hon direkt utmanar hans order. Om 

fången är den första som ger upp så innebär det att Piscatella vunnit kampen mellan dem.   

Vad chefsvakten även förtydligar är att det inte är fångarna som bestämmer vem som 

arbetar eller inte – utan honom. Vakternas position bär på den större formella makten i 

fängelset. Dock är det inte hans motivering i scengestaltningen som accepteras, snarare lider 

man med Red för det hon utsätts för. Gestaltningens skildring visar även något sorts 

tvångsarbete. Då visar scenen negativa effekter av Piscatellas maktutövning. Karaktärens 

egen syn på sin egen makt ifrågasätter inte detta. Inget tyder på att chefsvakten tycker hans 

metoder är orättvisa.   

Piscatella motiverar även sin handling som han motiverade straffet i första avsnittet, de 

som begått brott bör straffas. I ett lagsystem ser inte detta ut att vara problematiskt, skillnaden 

här är att karaktären redan befinner sig i ett fängelse och avtjänar ett straff. Ordern känns då 
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endast orättvis och förnedrande. På så sätt tolkas scenen som att Red endast straffas på grund 

av personligt agg hos chefsvakten.  

Här finns det antydningar till att Piscatella vägrar ge bort någon informell makt till de 

fängslade kvinnorna, utan hans tycke är att vaktyrkets formella makt tar dessa beslut. När 

Piscatella säger att fångarna inte har makten över beslut inom arbetet i fängelset, så menar han 

att endast vakterna tar beslut i fängelset. Eftersom Red redan konstaterat att han generaliserar 

fångarna så tolkas detta som att han ser ett maktskifte om fångarna får börja styra. Denna scen 

visar då hur långt han är villig att gå för att kämpa mot deras makt. Genom att neka sömn för 

fångarna tyder detta på en brist av respekt gentemot dem som människor.  

 

     5.1.4 Scen 4 
 

I tolfte avsnittet hittar Piscatella fången Red sovandes på sitt kontor i köket. Han tvingar upp 

henne på benen igen efter att hon vädjat om att åtminstone få tjugo minuter sömn. Efter att 

hon sagt att hans metoder är inhumana så tvingar han ändå Red att fortsätta med arbetet. För 

att övertyga de kvinnliga fångarna om att han har makten i fängelset så visar han upp den 

respekterade fången i matsalen. Piscatella försöker övertala dem att fångar som Red kommer 

alltid att handskas med. Även kampen om att utmana hans maktposition är meningslös då 

chefsvakten betonar att de inte förtjänar några rättigheter som kriminella.  

Han kastar sedan ner Red på marken som tas hand om av oroliga fångar. Efter att ha sett 

hur långt Piscatella är villig att gå med sina kränkande metoder så motsätter sig fångarna hans 

makt och påbörjar en demostrering mot hans maktposition.  

 

Bild 8, Red släppas fram av Piscatella, ur Orange is the New Black, avsnitt 12, Fandom.com, https://orange-is-the-new-
black.fandom.com/wiki/Images 

PISCATELLA: [Drags Red out of office chair] Prisons wasn´t built on humanity, inmate.  

RED: [Grunts half-asleep]  

[Piscatella escorts her in front of the canteen full of inmates] 

PISCATELLA: Listen up! Things have been pretty lax around here, if you ask me. So lax, in fact, that one of my 

men was murdered on prison property by one of you. It seems that, somewhere along the way, everyone around 

here forgot the only thing that matters. You´re criminlas, and you deserve nothing. And if I have to make an 

example out of each and every one of you to get this place back in order… well, that would be my pleasure. 

[Shoves Red aside] Get back to work.  

[Red falls and gets help from inmates]  
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(AVSNITT 12, 00:53:19-00:54:16) 

 

Piscatella talar högt och med en aggressiv ton. Hans tal är inte vänligt och den skildrar en 

förnedrande hotfull karaktär som får matsalens livliga samtal att tystna. Karaktären Red blir 

offret för Piscatellas metoder. Hans varning mot alla fångar är de kommer möta samma öde 

om de går emot hans styre. Detta talar ned till dem, tillsammans med den aggressiva tonen i 

hans tal gestaltas en kränkande ideologi hos makthavaren.  

Vad hans styrande utsätter henne för är motsatsen till humanitär behandling. Piscatella 

försvarar det igen genom att påpeka i dialogen att fängelser inte ska vara humanitära. Hans 

motivering för sina handlingar definieras av att hans ser på fängelser som straff mot 

kriminella. Någon typ av behandling eller rehabilitering för fångarna finns inte att spåra i 

Piscatellas uttalande. När en makthavare tyder på att de under sitt styre nämligen inte förtjänar 

någonting så tyder det på en problematisk syn på rättigheter. 

Ideologi hos Piscatella blir även problematiskt i den genusrelaterade frågan som skapas när 

alla fångar är kvinnor. Genom att ta bort deras rättigheter som människor motsätter han även 

kvinnornas chanser att utmana ett maskulint styre. Även de kränkande metoderna han 

använder för att straffa, visar sig vara mot en kvinna han inte lyckats kontrollera genom sin 

maktutövning.  

Piscatellas uttalande mot fängelsets fångar får dem att förstå vilket underläge de befinner 

sig i. Efter de vittnat hur chefsvakten behandlat Red, men även hur han uttalar sig mot dem så 

får dem nog. En fredlig protest påbörjas när de inser att de inte har de rättigheter de förtjänar 

som människor i Piscatellas kränkande styre i fängelset. De ställer sig på matborden och 

vägrar ta order från honom.  

 

Bild 9, Fångarnas fredliga protest mot Piscatellas styrande, ur Orange is the New Black, avsnitt 12, Fandom.com, https://orange-is-the-
new-black.fandom.com/wiki/Images 

 

Genom sitt försök att dominera fångarna med sin maktutövning finner nu Piscatella att 

hans gärningar endast enat dem som grupp. De är nu ett kollektiv där alla motsätter sig honom 

som auktoritet.  
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     5.1.5 Sammanfattning  
 

Eder (2010, s. 21) menar att förklaringen till en karaktärs mentala modell finns i deras sätt att 

agera, fungera och skapa relationer i den fiktiva världen. När man undersöker Piscatella blir 

det tydligt att denna auktoritära figur är ingen förstående typ. Om relationen till Red är 

detsamma som hans relationer till fler fångar är det inte konstigt att en protest mot hans styre 

skapas.  

Genom att även kränka, tvinga, och även neka dem mänskliga rättigheter så kan man 

argumentera för att hans funktion i seriens fiktiva värld är att vara en motståndare till 

fångarnas mänsklighet. Hans agerande emot deras rätt till mat och ordentlig sömn skapar en 

tydlig modell av en antagonist mot seriens huvudroller. Detta ser dock inte Piscatella som 

något fel. Chefsvakten motiverar och försvarar alltid sina handlingar med att antingen tyda på 

fångarnas kriminella status. Detta förtydligar hans egen syn på dem som rättighetslösa fångar. 

Denna mentala modell är en del av karaktärsteckningen som finns av honom som en fiktiv 

varelse (2010, s. 21).  

För att hitta karaktärens kärna förklarar Eder (2010, s. 23) att man börjar genom att söka 

efter karaktärens relation till den fiktiva världen. Piscatella må vara antagonist på utsidan, 

men inuti världen har han en själ, ett hjärta, och ett mål. Som en chefsvakt med makt över 

andra människor visar han då att han vill kontrollera de fängslade kvinnorna. Piscatella visar 

inte att han motvilligt utför order i brist på mänsklig respekt. Det är även detta som gör 

honom till en problematisk auktoritet.  

Hans hårda styre är även en konsekvens av att han befinner sig i underläge när den fredliga 

protesten mot honom skapas. Denna konsekvens är dock inget han möjligtvis kommer klassa 

som ett misstag från hans sida. Piscatella finner alltid en ursäkt till varför han gör som han 

gör. Dessutom visar han ingen empati för hur Red behandlats och slutligen lider av hans 

kränkande styrande. Eftersom han tyder på att vad han gjort mot Red kan hända dem alla om 

de motsätter sig hans position så blir hans roll i fängelset att strypa fångarnas makt. Enligt 

Eders (2010, s. 23) riktlinjer avslöjas då chefsvaktens roll som en antagonist mot fängelsets 

kvinnor. 

Om man vidare ska argumentera för vad Piscatellas karaktärsteckning har för symbolisk 

mening så menar Eder (2010, s. 32) att man först ska undersöka den tematiska berättelsen 

som karaktären för med sig. Piscatellas berättelse fångar in många frågor om makthavande 

över fångar som måste underkasta sig auktoritära figurer och positioner. Hans karaktär 
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gestaltas inte heller som någon trevlig eller idoliserad makthavare för publiken. Piscatellas 

handlingar väcker frågor som är både motsägelsefulla och moraliska till vakternas 

maktposition, snarare än om fångarna förtjänar det straff de får.  

Eders (2010, s. 32) förklaring av en karaktär som symbol betonar den gestaltning som sker 

runt karaktärens kärna. För att argumentera att Piscatella symboliserar en negativ makthavare 

så bör karaktärens kärna relatera till påståendet. Chefsvakten är skyldig till handlingar som 

både kränker och avhumaniserar kvinnorna på Litchfield. Som ledande maktfigur bland 

fångvakterna bidrar detta till en problematisk ledning av makthavare. På så sätt gestaltas en 

tematisk fråga till publiken som får dem att undersöka deras egna tankar om chefsvakten 

Piscatellas maktutövande. 

 

 

5.2. Joel Luschek 

 

      5.2.1 Scen 1 
 

Joel Luscheks största skillnad i maktutövandet i en jämförelse med Piscatella är att de inte 

sitter på samma auktoritet. Hans områden innefattar ansvarighet för fängelsets elektronik och 

utbildning för fångarna inom samma ämne. Detta innebär inte att han ej kan bli positionerad 

där vakter behöver extra uppsyn över fångarna.  

När han får extrauppgifter i säsong fyra träffar han karaktären ”Judy King” (Blair Brown), 

en tv-kändis från södra USA. De påbörjar en vänskaplig relation till varandra redan vid första 

riktiga samtalet. Deras första möte sker i första avsnittet. Luschek skriver då ut papper i 

fikarummet i sin lugna takt, medan resten av fängelsets personal försöker omhänderta 

fångarna i en kaosartad situation. Karaktärerna träffas vid när Luschek vandaliserar sin chefs 

matlåda efter att ha blivit kritiserad av honom över radion.  

I scenen håller Luschek ett öga på kändisen Judy King i personalens fikarum tillsammans 

med hennes pojkvän ”Bill” (Richard Masur). Han gör det utifrån att han först försöker få 

kontakt med fängelsedirektören, men utan resultat. Istället för att försöka hålla kvar dem där 

tills situationen lugnat sig så försöker Luschek få dem till lobbyn, och därmed underlätta sin 

arbetssituation. Då blir han även fri från arbetsuppgifter. Medan Bill beskyller honom för att 

konstig och oprofessionell ser Judy King igenom hans akt. När Luschek sedan förklarar att 

han vill ta en tupplur så skrattar hon åt det. Istället för att kritisera honom så förklarar hon att 

han är charmig. Genom att någon förstår honom så blir Luschek mer öppen för att spendera 

tid med henne.  
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Bild 10 & 11, Judy King och Joel Luschek, karaktärsbilder, ur Orange is the New Black, avsnitt 1, Imdb, 
https://www.imdb.com/title/tt2372162/mediaindex?ref_=tt_pv_mi_sm 

BILL: So we sit here?  

JUDY KING: Yes, we sit. With Mr. Luschek.  

LUSCHEK: [Chuckles] Uh, actually, I should probably taket hese papers over there. You guys mind going back 

to the lobby?  

BILL: Are you serious? You cannot be serious-- 

JUDY KING: I—No, Bill. Calm down.  

LUSCHEK: Hey, I really—I gotta-- 

JUDY KING: No. Really. What is it? I know you don´t give a fig about those papers, so, what? Is this your 

smoke break?  

LUSCHEK: Smoking is disgusting. Uh, I was gonna go take a nap.  

BILL: What is the matter with you?  

JUDY KING: [Chuckles] I think he´s funny.  

LUSCHEK: Thank you.  

BILL: None of this is funny, Judith.  

JUDY KING: Uh-Oh. We have entered the ”Judith” zone. [Sighs] Bill, I think it´s time.  

BILL: So you wanna sit alone in the lobby? 

LUSCHEK: Well, if you go, uh, she can stay in here. I´ll hang out.  

JUDY KING: Now you hear that? He´ll hang out.  
 

(AVSNITT 1, 00:28:31 – 00:30:19) 

 

Luscheks maktutövande är en kontrast till Piscatellas, då han inte är särskilt intresserad av 

att utöva den. Istället kan man argumentera för att hans användande av sin makt i denna 

situation försöker få honom att bli fri från arbetet. Detta förstår man genom ärligheten hos 

karaktären. Hans ärlighet ger den uppfattningen om att karaktären är genuin och menar det 

han säger.  

Ärligheten ger även reaktioner till motspelande karaktärer. Bills reaktion tolkas som att 

han inte förstår Luschek lata arbetsvana, han frågar istället mer eller mindre vad det är för fel 

på honom. Judy King är dock en karaktär mer lik Luschek än någon annan. På så sätt förstår 

man att hon kan se igenom vakten och finna ett motiv bakom hans agerande. 

Relationen mellan Judy King och Luschek har då grundat sig i en vänskaplig relation till 

en början. Det finns inget tecken på att den manliga vakten skulle se på den äldre kvinnan 

som en fånge, eller ens som att han borde kontrollera. Detta gör att relationen aldrig har en 

https://www.imdb.com/title/tt2372162/mediaindex?ref_=tt_pv_mi_sm
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tydlig maktgräns mellan dem. På så sätt tar de även hjälp av varandra när de behöver en extra 

hand eller till och med endast någon som lyssnar.  

Denna scengestaltning visar även en skapad vänskapsrelation mellan en man och en 

kvinna. Vänskapen görs möjlig när Luschek inte använder sin auktoritära makt för sitt arbete. 

Förståendet som kommer fram mellan dem genom vägran att utföra sitt arbete skapar en 

jämlik mark där de båda kan stå. När de blir jämlika blir tilliten mellan dem en faktor till 

varför de fortsätter tala och umgås med varandra. 

 

     5.2.2. Scen 2 
 

Eftersom kompisrelation med den inflytelserika Judy King får vakten Luschek att känna tillit 

till henne vågar han öppna upp sig inför henne. I denna fas i karaktärens liv är fången den 

enda riktiga vännen som fångvakten har på arbetsplatsen. Detta gör så att han berättar om en 

tidigare incident där han anklagat en fånge för narkotikainnehavande när även han var 

medskyldig.  

Denna fånge var tidigare en av hans närmaste vänner i livet. Nu vill han hjälpa henne ur 

den situation han själv satt henne i. Eftersom han inte vet hur han kan hjälpa så vänder han sig 

till Judy King. Luschek och Judy King kommer fram till att han först måste be om ursäkt. 

Som belöning för hennes hjälp får den äldre fången tillgång till hans spetsade kaffe han alltid 

bär med sig under arbetspass.  

Efter att han träffat fången igen så befinner han sig i ett samtal med Judy King där han 

erkänner att han möjligtvis gjorde bort sig igen. Eftersom hon är den enda han kan ha 

känslofyllda samtal med så letar han sig till henne när han behöver ytterligare hjälp. Även om 

han är motvillig om att erkänna att han är ångestfylld så hjälper hon honom att förstå vad han 

gjort fel. Samtalet får Luschek att vilja göra det rätta. Hon blir orolig över att han kommer 

göra ett drastiskt misstag som inte kommer göra någon av dem någon nytta.  

 

 

Bild 12, Judy King och Luschek samtalar, ur Orange is the New Black, avsnitt 6, Critical Writ, 
http://www.criticalwrit.com/2016/07/creeps-and-sheep-oitnb-3.html 

http://www.criticalwrit.com/2016/07/creeps-and-sheep-oitnb-3.html


28 
 

LUSCHEK: I went to visit her. Made it worse.  

JUDY KING: Well, did you make it about her? Or did you make it about yourself?  

LUSCHEK: I apologized to her.  

JUDY KING: I thought you didn´t do anything wrong.  

LUSCHEK: Yeah! Well, I didn´t. That makes my apology even more meaningful.  

JUDY KING: Only if it´s genuine.  

LUSCHEK: Who made up all these rules?  

JUDY KING: [Scoffs] Do you want me to call you a piece of shit again? Would that be more helpful?  

LUSCHEK: [Sighs] I gotta tell Caputo how everything went down. That´s the only way to get her out of there.  

JUDY KING: Won´t you lose your job?  

LUSCHEK: Most definitely.  

JUDY KING: [Scoffs] Well, that is the most idiotic plan that I ever heard. Now, this is comin´ from a lady who 

once tried to sell her own line of ketchup.  
 

(AVSNITT 6, 00:38:44 – 00:40:42) 

 

I samtalet kan vi avläsa att Luschek visar ånger för sina tidigare gärningar som fått 

allvarligare konsekvenser. Den ånger han visar uttrycker han även förvirrat, då samtal om 

känslor är något han undvikit tidigare i serien. Genom att hjälpa Luschek förstå sina felsteg så 

får Judy King ett inflytande över fångvaktens liv.  

Detta inflytande har en viktig funktion för Luschek som inte vet hur han kan göra rätt. Judy 

Kings visdom gör att hon får inflytande över Luscheks handlingar. Hennes beslut sätter stopp 

för hans drastiska planer. Detta förtydligas när hon sätter stopp för honom när han berättar att 

han vill avslöja incidenten för fängelsedirektören. Luschek går aldrig dit då Judy King 

argumenterar att det inte kommer göra situationen bättre för honom eller fången.  

Som tack belönar Luschek fången Judy King med några droppar från hans spetsade kaffe. 

Belöningen kan ses som en gåva från vakt till fånge, men det är även en sorts 

belöningssystem. Denna belöning öppnar även upp för att han utvecklar relationen till Judy 

King. Vänskapen blir då en sorts ”ge och ta” relation som öppnar upp för nya möjligheter.  

 

     5.2.3. Scen 3 
 

När deras vänskap når ett nytt stadie så blir maktgränsen otydlig. När han senare hälsar på 

Judy King i hennes tilldelade privata kammare i samma avsnitt så har hon löst hans problem. 

Som en rik och inflytelserik tv-kändis förklarar hon att hon haft tillgång till de bästa och 

skickligaste advokaterna man kan ha. Hennes kontakter lyckades få fången överförd från 

högsäkerhetsfängelse och tillbaka till Litchfield. Hennes egen makt kom då längre än vad 

Luscheks kunde göra. Vakten är tacksam, men Judy King vill ha något i utbyte istället för en 

tacksamhet. När Luschek väl inser att Judy King sitter på den riktiga makten mellan dem så är 

det tydligt för honom att han inte kommer undan hennes begär.  
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Bild 13, Judy King och Luschek i hennes privata kammare, ur Orange is the New Black, avsnitt 6, Fandom.com, https://orange-is-the-
new-black.fandom.com/wiki/Images 

JUDY KING: I solved your problem. Say thank you.  

LUSCHEK: What problem?  

JUDY KING: [Scoffs] With your little friend?  

LUSCHEK: I don´t understand.  

JUDY KING: Oh, honey. A little money and a good laywer go a long way.  

LUSCHEK: [Scoffs] The why are you in prison?  

JUDY KING: [Chuckles] You don´t wanna fuck with the IRS, that´s all I can tell you.  

LUSCHEK: So she´s really comin´ back?  

JUDY KING: Ugh. Don´t look at me like I am some kind of saint. You´re my only friend in here. I was not 

about to let you make some kind of stupid decision and leave me here all by myself. Nor could I take your 

bellyaching anymore. Two birds, one stone. Now, get over here. [patting the bedside] Have a seat.  

LUSCHEK: I´m—I really shouldn´t.  

JUDY KING: If you close that door, nobody will know you´re in here.  

LUSCHEK: [laughs] 

JUDY KING: Oh, I´m sorry. Did I make it sound like you hade a choice? I took care of you, Now you are gonna 

take care of me.  

LUSCHEK: [Closes the door and shows disbelief]  
 

(AVSNITT 6, 00:53:12 – 00:54:43) 

 

Judy King avslöjar att hon löst Luscheks dilemma genom motiveringen till att han är den 

enda vännen hon har i fängelset. Då visar det att relation är även betydelsefull för henne. 

Detta vet exempelvis tittarna om då hon inte kommer överens med många andra i fängelset. 

Vad man även kan läsa in i scenens utspelning är att relationen tjänat Judy King på andra sätt. 

Även om den kan vara vänskaplig så är det ingen vänskaplig tjänst hon begär. Istället skulle 

man kunna se tjänsten som en produkt av ett manipulativt spel av henne. Detta på grund av 

den nya belöningssystemet ”ge och ta” som vänskapen utvecklats till.  

Judy Kings makt är stor både på insidan och utsidan av fängelset. Man kan argumentera för 

att den är större än fängelsevakternas makt. Det förstår Luschek när han själv inte lyckades 

hjälpa sin tidigare vän han råkat sätta dit. Han börjar dock förstå detta när hon begär större 

belöningar från honom. Denna scen gestaltas som om hon begär en sexuell tjänst från 

Luschek. Detta skrattar han först bort innan han inser vilken makt hon egentligen sitter på. I 

denna scen säger han inte emot även om det gestaltas som något han gör motvilligt. 
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Argumentet man kan föra till varför han genomför det är för att han möjligtvis tror att hon kan 

lika enkelt avbryta fångens flytt till Litchfield som hon genomförde den.  

Genom att bli sexuellt utnyttjad av en äldre kvinna förlorar Luschek makten i deras 

vänskap. Istället blir vakten en fånge under Judy Kings kontroll då denna hierarki mellan dem 

inte försvinner förrän fången lämnar fängelset. I relation till genusgestaltningen blir detta en 

ironisk del av handlingen då detta är första gången en man i serien hamnar i denna situation. 

Vad som gör detta möjligt är den makt som Judy Kung sitter på både i och utanför fängelset 

som en tv-kändis.  

Denna kontroll från Judy King gör Luschek till hennes underlydande. Hon styr nu 

fångvakten efter sin egen vilja. Genom att ha en person på sidan av de riktiga makthavarna i 

fängelset så kan hon använda honom för att lösa sina egna problem. Detta gestaltas tydligt i 

nästa scen.  

 

     5.2.4. Scen 4 
 

Judy Kings kändisstatus för med sig problem i fängelset. För att lösa dem använder hon 

Luscheks position som fångvakt. I scenen nedan har Luschek genomfört ett uppdrag åt fången 

som innebar att Judy King och vakten samarbetade med en grupp svarta fångar för att ta ett 

foto och sälja det till en skvallertidning. Judy King kysser en svart kvinna på munnen i fotot 

för att dämpa de rasistiska ryktena om henne i media. Det är en kriminell aktivitet på 

fängelsets mark att ha mobiltelefoner. Detta innebär att när Luschek gett ut sin egen mobil till 

fångarna så ingår han i det brott som gjorts. Judy King har då använt Luschek för att utföra en 

kriminell akt för att rentvå hennes eget rykte.  

Relationens syn på handlingen utspelar sig i en scen där de springer in i varandra i 

fängelsets korridor. Denna gång befinner sig Luschek i underläge till henne. Karaktären visar 

oro och även ånger till hans kriminella handling. Luschek har tidigare fått i uppdrag av 

chefsvakten Piscatella att hitta telefonen som skickade bilden. Ingen i vakternas personal vet 

om att det var hans egen privata telefon. På så sätt är det begripligt att han både är orolig och 

nervös för situationen han befinner sig i.  

 

JUDY KING: Did you get the money?  

LUSCHEK: No, they´ve not sent the check yet. And I think he knows. He´s toying with me. Ordered me to 

search for a phone that is currently in my pocket.  

JUDY KING: No, I don´t think that man toys.  

LUSCHEK: Oh, I have a shifty face. I can´t help it. I come from shifty-faced people. I invite suspicion even 

when I´m not guilty. Man, if they trace this thing to my fucking number-- 

JUDY KING: Joel. They are just a bucnh of bozoz who failed Police Academy.  
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LUSCHEK: They´ve been to war! 

JUDY KING: Inside Weekly has a vested interest in protecting thier sources. You know, I gotta tell you, this 

pissin´-in-your-pants thing is kind of an turn-off.  
 

(AVSNITT 9, 00:14:01 – 00:14:48) 

 

Luscheks möjlighet att lämna fängelset i slutet av dagen även gör det möjligt att sälja 

bilden. Denna handling kommer med konsekvenser för vakten om han skulle bli tagen, dock 

visar Luschek mer oro till att bli tillfångatagen i akten än själva utförandet. 

Judy King försöker lugna situationen då hon inte tror på att det kan spåras tillbaka till 

Luschek. Tydligt är försvarandet av Luscheks straff om han blir tagen och inte hennes. Hon 

har inget att bli straffad för. Den kriminella handlingen har då satt endast Luschek i knipa. 

Judy King skyddas dock av fängelsedirektören och ägarna till fängelset från publicitet och 

utomstående konsekvenser. Luschek inte något skydd. Det är tydligt att Judy Kings relation 

till Luschek ger henne en chans att använda hans makt för att lösa sina egna problem i 

Litchfield.  

Luschek påpekar även att han tror Piscatella misstänker honom för den kriminella 

gärningen. Detta tyder på en nedvärderande syn som hans arbetskollegor ser honom med. 

Med tanke på hur enkelt det är för karaktären att finna sig på fångarnas sida i kriminella 

aktiviteter så kan möjligtvis vara en av anledningarna till hans låga rank bland fångvaktarna.  

Gestaltningen i denna scen visar även på att Luschek och Judy King inte längre står på 

någon jämlik mark. Deras vänskapliga relation har istället blivit en utväg för Judy King att 

använda sig av en fångvakts makt. Den manliga vakten har ingen makt över den kvinnliga 

fången. Detta gestaltar en unik relation i seriens handling.  

 

 

     5.2.5. Sammanfattning 
 

Genom att följa Eders (2010, s. 21) tillvägagångssätt för att avläsa en karaktärs mentala 

modell så börjar man i hur Luschek skapar en relation i den fiktiva världen. Vid första träffen 

med Judy King så börjar de redan skapa en ärlig, men vänlig, relation mellan dem. Detta är en 

kontrast till hur många andra upplever honom i den fiktiva världen. Karaktärens sarkasm och 

lathet hindrar vänskapliga relationer från att börja växa med andra karaktärer.  

Vanligtvis har många reaktioner lika karaktären ”Bill” från första avsnittet, som upplever 

Luschek som en underlig individ och definitivt motsatsen till en professionell fångvakt. 

Luschek visar även glimtar av att karaktären Piscatella har en liknande uppfattning om 
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honom. Det förtydligas när han förklarar att han tror chefsvakten misstänker Luschek för fotot 

som Judy King orkestrerat. Detta tolkas som att karaktären är dålig på att skapa vänliga 

relationer. Detta ger en förståelse för varför han lyssnar mer på karaktären Judy King än 

någon annan. Eders (2010, s. 21) riktlinjer visar då att Luscheks relationer skapas med andra 

karaktärer som har samma karaktäristik som honom.  

Eder (2010, s. 21) menar även att dessa relationer skapas utifrån en gemensam faktor inom 

den mentala modellen hos karaktärerna. När Judy King beskriver Luschek som rolig i deras 

första samtal så är det en stor faktor till att han väljer att sätta sig ner och umgås. Detta kan 

tyda på att den mentala modellen hos karaktären beskrivs som någon som söker bekräftelse. 

Detta syns när han helst skämtar runt och väntar på skratt, istället för att arbeta. 

För att sedan hitta ”kärnan” i karaktären genom Eders (2010, s. 23) modell undersöker man 

beteendet hos karaktären i den fiktiva världen. Luschek letar alltid sätt att lyckas fly sina 

arbetsuppgifter. När hans arbetsuppgift blir att ha koll på Judy King så finner han behag i 

detta då det inte kräver något ansträngande. Deras umgänge präglas till en början av endast 

fria samtal mellan dem. Där får han även spendera tid med en betydelsefull vän.  

Angående Luscheks koppling till de kriminella aktiviteterna i fängelset så finns det en ironi 

att någon så insnöad i kriminella situationer även jobbar som fångvakt över straffade fångar. 

Den enda skillnaden mellan honom och fångarna är att de blivit straffade för deras kriminella 

handlingar. Enligt Eders (2010, s. 23) riktlinjer tyder detta på en ironisk tillvaro i den fiktiva 

världen. Dessa kriminella aktiviteter gör även så att karaktären är nära på att bli tagen på bar 

gärning av chefsvakten. Skillnaden här då är att det inte är han som har makten över de beslut 

som tas i gärningen, utan Judy King. I denna gestaltning visar han då fruktan för lagbrott och 

de konsekvenser som kan medfölja ett brott. 

För att följa Eders (2010, s. 32) anmärkningar om ett symbolvärde hos karaktären medför 

då Luscheks karaktär en komplex tematik för fjärde säsongen. Karaktären är en icke 

arbetsvillig fångvakt. Han visar mer vilja i att ingå i kriminella aktiviteter eller brott på 

arbetsplatsen än att göra sitt jobb enligt handbok. Detta gör även så att han hamnar i knipa 

med både personal och fångar i Litchfield. Man kan inte heller undgå den ironi som finns hos 

hans karaktär. Speciellt inte när en fånge till slut får makten över honom själv.  

Genom att följa Eders (2010, s. 32) riktlinjer kan man då argumentera för att Luscheks 

karaktär bidrar till en ironisk tematik, där den kriminella vakten får utstå sin situation som en 

fånge med en annan persons makt över hans liv. De handlingar som Judy King tvingar 

Luschek att utföra kan ironiskt spegla de vakterna i tv-serien som tidigare tvingat de kvinnliga 

fångarna att genomföra. Eftersom deras handlingar kan maskeras av dem som makthavare och 
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fångarna som maktlösa så har de oftast kommit undan. Judy King är en fånge med stor makt 

på utsidan, något som skiljer henne enormt från andra fångar i Litchfield. Genom att vara 

hjälplöst maktlösa i samhället gör så att många kvinnor undermineras av vakterna. Detta var 

även en anledning till att Luscheks före detta vän råkade illa ut istället för honom. Denna 

makt i relation till samhället blir då tydligare i vänskapen mellan Judy King och Luschek. Den 

sida som samhället står på kommer alltid ha makten. 

 

 

     5.3. Thomas Humphrey 
 

     5.3.1. Scen 1 
 

Humphrey presenteras första gången i den fjärde säsongen. Karaktären är en av de nya 

fångvakterna som anställts tack vare deras tidigare yrkeserfarenhet som militär. Tillsammans 

med fler tidigare militärer som nu är fångvakter bor han i ett veteranhus på fängelsets mark, 

för att både underlätta kostnader för företaget och resan till arbetet.  

Detta gör så att Humphrey hamnar ofta i kontakt med fången ”Maritza” (Diane Guerrero) 

som kör fängelsets egen skåpbil. Den används för att skjutsa veteranerna till och från jobbet. I 

hemlighet jobbar dock Maritza dubbelt. Fången kör skåpbilen för maskering för att 

transportera droger in och ut från fängelset på order från en annan fånge.  

Humphrey är den enda som anar att hon har någonting annat för sig. Vakten visar en högre 

analytisk intelligens, till skillnad från de andra vakterna, när han avläser detaljer i Maritzas 

beteende och ursäkter. Istället för att föra detta till hans chef försöker han lösa brottet själv.   

Humphrey konfronterar henne första gången med antydan till hennes misstänkta koppling i 

drogsmugglingen i nionde avsnittet. Efter att han spanat omkring hennes bord i matsalen ett 

tag närmar han sig efter att Maritza och ”Flaca” (Jackie Cruz) som leker en lek med varandra. 

Hans närmade gestaltas som obehagligt, och otäckt. Genom att krypa närmare Maritza och 

tala flytande spanska chockar han Maritza. Detta visar även en språkförståelse som få vakter 

har kunnat utöva med latinamerikanska fångar. När Humphrey överraskar henne med detta så 

är det tydligt att hon känner obehag i hans närhet.  
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Bild 14 & 15, Vakten Humphrey konfronterar Maritza, ur Orange is the New Black, avsnitt 9, Imdb, 
https://www.imdb.com/title/tt2372162/?ref_=ttfc_fc_tt  

MARITZA: Gun to your head, do you eat ten dead flies…  

FLACA: Ugh! 

MARITZA: …or an alive baby mouse? 

FLACA: Mmm! Flies, for sure.  

MARITZA: Gross! The wings would stick to your tounge and your tonsils and everything.  

FLACA: Yeah, but at least it won´t be wiggling no more.  

MARITZA: A baby mouse is like a big jelly bean. I would just swallow it whole.  

FLACA: [Sees CO Humphrey closing in] Speaking off flies on the wall.  

MARITZA: Hmm. 

CO HUMPHREY: [Gesting at Maritza] Hey, watch out for this one. She´s more than meets the eye.  

FLACA: Mmm, I don´t know about that. I mean, we´ve been friends for a long time and as far as I can see, it´s 

all pretty much right here.  

CO HUMPHREY: Hmm. I guess you don´t know her like I do.  

FLACA: [Scoffs] 

CO HUMPHREY: [In Spanish to Maritza] You got something going on in that van, don´t you, princess?  

MARITZA: [Silences] 
 

(AVSNITT 9, 00:12:49 – 00:14:00) 

 

Humphrey anmärker tydligt på hennes koppling till skåpbilsförare som en tillgång till 

illegala transporter. Detta är en kamp mellan dem som startar igång på antydningen av att det 

blir en ”katt och råtta” lek. Humphrey försöker hitta ett sätt att sätta dit henne medan Maritza 

försöker undkomma att bli tagen.  

När kopplingen mellan vakten Humphrey och lek kännetecknas så är det på grund av det 

sätt som han utför sin jakt efter bevis på den kvinnliga fången. Han börjar känna intresse av 

samtalet mellan Flaca och Maritza när de utövar en lek mellan varandra. Leken är även något 

som blottar val och tankar hos karaktärerna, en sorts mental undersökning om vilka de är. 

Humphrey väljer då att testa dem båda med antydningar där de behöver svara. När Flaca 

förklarar att Maritza är en ärlig och genuin person som hon var vid utövandet av leken så 

svarar hon på Humphreys sätt att undersöka henne. Hans fråga i sista dialogbytet riktad mot 

Maritza är endast ett förtydligande om att han undersöker henne, både som person och 

brottsling.  

Detta närmande och tilltalande mot Maritza gestaltas även som något perverst. Humphreys 

tilltalande till fången som prinsessa får även detta att lysa starkare. Detta visar vaktens 

https://www.imdb.com/title/tt2372162/?ref_=ttfc_fc_tt
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undersökning av Maritzas kriminella handling som någon sorts personlig perversion. Om det 

är en personlig önskan att fortsätta undersökningen på detta viss så är det förståeligt att 

Humphrey inte tar saken till chefsvakten.  

 

5.3.2. Scen 2 
 

Konfrontation leder till att Maritza bryter samarbetet med den kriminella gruppen i fängelset. 

Hennes motivation är tydligt orsakat av att Humphrey kan sätta dit henne. Trots det kan hon 

inte avsluta tjänsten som skåpbilsförare, och kan inte undvika vakten i arbetet. Humphrey har 

inte längre någon chans att hitta bevis hos fången. Dock fortsätter vakten med sin perversa 

undersökning om Maritza.  

I deras nästa möte är de ensamma i skåpbilen. Där försöker Humphrey bjuda in Maritza i 

veteranernas hus. Han avslöjar endast att han har något för henne där inne. Maritza avböjer 

hans erbjudande två gånger, och då ger Humphrey en hotfull blick. Även om Maritza vägrat 

så förstår hon i slutändan att det inte går att undvika. Humphrey kan tvinga henne med sin 

maktposition. Maritza förstår även att de misstänksamma ledtrådar som han har kan sätta 

henne i större knipa. Maritza Väljer då att följa med honom.  

 

CO HUMPHREY: Hey, Ramos. I have something for you.  

MARITZA: No, thanks. I´m cool.  

CO HUMPHREY: Come in for a minute.  

MARITZA: I gotta be back at the warehouse to get some towels and stuff for down the hill.  

CO HUMPRHEY: [Glares intimidating]  

MARITZA: [Starts breathing heavily] 
 

(AVNSITT 9, 00:51:37 – 00:52:12) 

 

Genom att vara kryptisk till vad han vill utsätta Maritza för så spelar han på en sorts 

fruktan för henne om vad härnäst som ska komma. Humphrey spelar dock på detta på ett 

lekfullt sätt, vilket gör det otäckt för fången. Förmodligen tycker fångvakten att det är mer 

spännande att orda sig som om hon bör känna sig hotad. Det lekfulla sättet får även en 

koppling till den första scenen i relationen. För Maritza är det inte en lek, hon lever istället ut 

scenen med en rädsla över vad hon ska utsättas för.  

Detta försök att få Maritza in i veteranernas hus får även en mörk utveckling. Även om han 

först börjar fråga fången på ett lekfullt sätt så blir det tydligt hon inte har något val. Detta kan 

man avläsa som att vara Humphreys intention i blicken. Hans hotfulla blick ger oss 

indikationen att något dåligt kommer hända om Maritza vägrar. Vad som förekommer här är 
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tvång till handling av Humphrey. Eftersom scengestaltningen av handlingen tolkas som 

negativt laddad så förmedlar det att vaktens maktutövande är moraliskt fel i denna scen.  

Att utöva sin makt mot de kvinnliga fångarna kan möjligtvis tolkas som en uppgift 

fångvakter bör inneha. Skillnaden i denna scengestaltning är känslan av tvång. Den 

problematiserar var gränsen går mellan tvång och order. Den manliga vakten formulerar det 

som en inbjudan snarare än en order. Vad som dock gör detta till tvång är hans vägran att 

acceptera ett ”nej” som svar. Detta gör då att Maritza känner sig tvungen att acceptera.   

 

 

     5.3.3. Scen 3 
 

Genom att få in Maritza i veteranernas hus har Humphrey lyckats få sin väg genom sitt tvång. 

Vad Humphrey får och inte får göra med fångarna bryr han sig inte om. Hans personliga syn i 

sin tjänst kan han använda maktutövningen genom att utföra personliga önskningar. Detta 

gestaltas tydligt i scenen mellan Humphrey och Maritza i veteranernas hus. Vad scenen spelar 

tydligt på är att det inte längre är några order från fängelsets maktstruktur som följs. Detta är 

endast Humphreys personliga önskan om att få Maritza att göra vad han vill.  

Scenen visar att Humphrey förberett samma lek som Maritza talade om med sin vän Flaca i 

scen ett. Vad Humphrey vill i denna scen är enkelt att avläsa. Kommer Maritza äta tio döda 

flugor, eller en levande musunge som hon tidigare sa? För Maritza är detta ingen lek då hon 

istället tvingas att utföra valet. När hon säger tydligt att hon inte vill så påpekar Humphrey på 

att hon inte har rätt att vägra. Han är vakten, hon är fången. Maktrelationen är då tydlig vem 

som bestämmer över vem. När Maritza fortfarande vägrar så trycker Humphrey en pistol mot 

hennes huvud. Leken har nu blivit verklighet.  

 

 

Bild 16 & 17, Humphrey tvingar Maritza att genomföra en lek, ur Orange is the New Black, avsnitt 9, Critical Writ (bild 16), 
http://www.criticalwrit.com/2016/07/creeps-and-sheep-oitnb-3.html, Imdb (bild 17), 
https://www.imdb.com/title/tt2372162/?ref_=ttfc_fc_tt 

http://www.criticalwrit.com/2016/07/creeps-and-sheep-oitnb-3.html
https://www.imdb.com/title/tt2372162/?ref_=ttfc_fc_tt


37 
 

CO HUMPHREY: [Showing the set table] It´s your game. The one you were talking about with your friend. I 

thought we could play.  

MARITZA: This is disgusting.  

CO HUMPHREY: You´re the one who made it up. I thought you´d get a kick out of it-- 

MARITZA: Well, I don´t.  

CO HUMPHREY: [Shoving her closer to the table] You gotta pick one.  

MARITZA: You can´t make me do this.  

CO HUMPHREY: I think you´re forgetting your situation.  

MARITZA: My situation is, you don´t got nothing on me now. Look around, you´re not gonna find one thing.  

CO HUMPHREY: [Puts gun to Maritzas head] Gun to your head.  

MARITZA: [Gasping and sobbing] 
 

(AVSNITT 9, 00:52:14 – 00:53:12) 

 

Humphrey använder sin makt över Maritza för att tvinga henne genomföra leken. Även om 

det är osäkert att dra slutsatsen om att Maritza skulle genomfört leken utan att vara under 

pistolhot så är det garanterat att vapnet har sort inflytande över situationen. Något som även är 

bra att notera är att fängelsevakter på Litchfield ej får bära vapen. Även om de befinner sig i 

Humphreys hem så kommer han från tjänsten, och tar pistolen direkt ur sina byxor. Det 

betyder att vakten burit på den under sitt arbetspass. Detta stärker argumentet om att 

Humphrey medvetet använder sig av otillåten maktutövning.  

Humphreys ursäkt för att tvinga Maritza att genomföra den skruvade leken är manipulativt. 

Han beskyller henne för leken då det var hon som hittade på den. Samtidigt menar vakten att 

han framställde leken för hennes skull. Efteråt motiverar Humphrey det som att han trodde 

Maritza möjligtvis skulle få en kick av genomförandet. Detta kommenterar karaktärens egen 

lust att genomföra leken. Till slut tvingar han henne när han inser att hon inte vill. Karaktären 

visar ingen empati mot fången.  

Om man även ska hänvisa tillbaka till leken i presentationen av scen ett så visar det 

ytterligare att det är utförandet som lockar honom till handlingen. Kopplingen mellan Maritza 

och drogsmuggling finns inte närvarande i scenen. Argumentet som kan föras här är att det är 

viktigare för Humphrey att få utföra leken med Maritza än att sätta dit henne för brottet. Detta 

stärks även när hon försöker förklara för honom i scenen att han inte har något bevis på att 

hon är skyldig. Där hänvisar hon till hans tidigare misstankar. Humphrey visar inget intresse 

för det. Efter detta replikskifte sätter han pistolen mot hennes huvud och indikerar vad som är 

betydelsefullt för honom i denna stund.  
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     5.3.4. Scen 4 
 

Vad Humphrey utsatt Maritza för kommer hon inte och glömma. Hennes ilska och förnedring 

får henne att avsky vakten ända in till deras sista stund tillsammans i fjärde säsongen. När 

Maritza hjälper Humphrey och en ytterligare vakt att eskortera fången Judy King från 

fängelsets mark till skåpbilen så har kaoset eskalerat på Litchfield.  

Efter en fånge omkommit så förekommer en spänd stämning i sista avsnittet. När även 

fängelsedirektören försvarat vakten skyldig till fångens död i en presskonferens så bubblar 

ilskan över. Humphrey befinner sig omringad av arga fångar i korridoren tillsammans med en 

arbetskollega, Judy King och Maritza. Eftersom Maritza håller koll på Humphrey från tidigare 

utsatt tvång så är hon den enda som märker att Humphrey sträcker sig efter sin pistol. Maritza 

agerar impulsivt och puttar honom i ryggen. På så sätt förlorar han även sitt vapen till en 

fånge. Nu befinner han sig under pistolhot.  

 

 

Bild 18, Humphrey förlorar sitt vapen, ur Orange is the New Black, avsnitt 13, Fandom.com, https://orange-is-the-new-
black.fandom.com/wiki/ 

CO HUMPHREY: [Pulls gun from his boot] 

MARITZA: [Shoves Humphrey in the back]  

CO HUMPRHEY: [Falls and grunts, loses his gun to an inmate] 
 

(AVSNITT 12, 01:13:44 – 01:15:07) 

 

Maritza har alltid ögonen på Humphrey ifall han skulle göra något liknande mot någon 

annan. Hon är då först med att reagera på att han faktiskt har ett vapen undangömt i sina skor. 

På så sätt förlorar han sin viktigaste ägodel för att demonstrera sin makt bland fångarna. 

Humphrey stryps då på en informell makt när han förlorar sitt vapen han smugglat in olagligt.  

Varför Humphrey sträcker sig för sitt vapen är även för att pistolen kommer med en 

informell makt. Med vapnet i handen står han med en större makt i rummet. Som han även 

tidigare visat i scengestaltningen med Maritza så är det en makt som kommer med fruktan för 

livet.  

https://orange-is-the-new-black.fandom.com/wiki/
https://orange-is-the-new-black.fandom.com/wiki/
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Vad som även är värt att notera är att Humphrey inte alls är omtyckt av fler kvinnliga 

fångar än Maritza. Många har utstått hans elaka handlingar och många hyser agg mot honom i 

slutet av fjärde säsongen. När en annan fånge får tag i hans pistol är det flera som skriker för 

att han ska skjutas. Många är även överens om att han kan vara den värsta av alla vakter i 

fängelset. På grund av sitt agerande finner sig nu Humphrey i den svåraste positionen av dem 

alla i sista avsnittet. Humphreys liv ligger i händerna på de fångar han själv utsatt för otäcka 

gärningar under säsongens gång.  

 

     5.3.5. Sammanfattning 
 

Thomas Humphreys sätt att skapa relationer till andra karaktärer har en unik gestaltning i 

seriens säsong. Som en fiktiv varelse är han inte rädd för att skapa fiender. Dessutom har han 

tendens att utföra otäcka och elaka gärningar att utsätta dem för. Genom att smuggla in ett 

vapen i fängelset endast för att utsätta Maritza för den lek hon själv skapat tyder på en mental 

modell hos karaktären som är elak, kränkande och hänsynslös. Genom Eders (2010, s. 21) 

riktlinjer kan man då konstatera att agerandet hos Humphrey liknar ett psykopatiskt beteende. 

Maktutövandet står sig som den värsta mot fångarna genom seriens gång.  

För att även förklara Humphreys funktion menar Eder (2010, s. 21) att den mentala 

modellen hos karaktären sammanfattar dess agerande emot andra karaktärer. När Humphrey 

ordar sig och introducerar sina lekar mot Maritza så är det aldrig på någon annans villkor än 

sina egna. När hon inte följer hans ord så tvingar han henne till det med antydan till värre 

konsekvenser. Även pistolhotet gör det till ett tvång. Denna koppling mellan agerandet och 

mentala modell betyder att karaktären Humphrey är okej med att utföra dessa akter emot 

försvarslösa fångar.  

Genom att titta på hur relationen mellan karaktären och den fiktiva världen går ihop så 

börjar man leta i vad som gör karaktären vad den är. Eder (2010, s. 23) beskriver det som 

kärnan i karaktären. Humphrey är före detta militär. Han visar även högre intelligens när han 

lyckas lista ut kopplingen mellan Maritza och drogsmuggling i fängelset genom som 

ledtrådar. Dock är det inget han vill ta till sin chef. För honom blir detta en lek där han måste 

undersöka Maritza för att vinna. Hans syn på sitt arbete som makthavare blir då problematisk 

när han ”leker” otäcka lekar med dem.  

Humphreys koppling till lek och spel är svår att ignorera. Eftersom den har stark koppling 

till karaktärens kärna så blir Eders (2010, s. 23) riktlinjer relevanta för undersökningens 

analys av vaktens syn på arbetet som lek. Han spelar på utredningen mellan Maritza och 
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drogsmugglingen som en oskyldig hemlighet mellan dem. Även när han ber Maritza att följa 

med honom i veteranernas hus så är han kryptiskt, som om det vore en hemlighet som endast 

de två bör behålla mellan sig. Genom detta beteende är det då svårt att ignorera Humphreys 

syn på sitt jobb som en lekplats. Där får hans fantasi bli verklighet. Hans relation till den 

fiktiva världen är detsamma som ett lekande barn. De kvinnliga fångarna får då bli hans 

leksaker. 

Humphreys berättelse genom säsongens gång för en tematisk kommunikation till publiken 

om problematiska makthavare. Detta menar Eder (2010, s. 32) är den största faktorn till att 

undersöka karaktärens symbolisering. Gestaltningen av vad som kan vara den värsta sortens 

maktutövare gör det möjligt att jämföra Humphrey med en psykopat, som både saknar empati 

och moraliska gränser till sina offer. Humphreys karaktär utsätter fångar för tvång och 

förnedring mot deras vilja. Gestaltningen av hans karaktär är aldrig positiv för en makthavare. 

Möjligtvis för då serien en tematik som ska intala publiken att ifrågasätta omoraliska 

makthavare. Även i yrket som fångvakt då en auktoritär makt över människan inte ger en 

rätten att utöva sin makt som karaktären Humphrey gör.  

Serien för även en ytterligare tematisk kärna som Eder (2010, s. 32) belyser i sin text. 

Humphreys slutscen gestaltar en karma för karaktären. Rättvisan läggs i händerna på de 

utsatta fångarna. I Humphreys sista ögonblick i den fjärde säsongen befinner han sig i 

underläge mot fångarna. Hans liv ligger i deras händer och maktpositionen är tydligt ändrad 

mellan dem. Sista scenen avslutas med en cliffhanger, så inget bestämt slut finns för 

Humphrey. Istället lämnas man kvar undrandes om hur en karaktär som Humphrey straffas 

för sina brott när makten ligger i händerna på hans offer.  
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6. Slutdiskussion 
 

Sammanfattningen visar att de tre vakterna använder sig av olika metoder för att utöva sin 

makt. Piscatella kopplar oftast sin formella makt till en absolut auktoritet, ett dominerande 

styre över andra som en strukturprincip. Forskaren Raewyn Connell (2015, s. 109) skriver om 

dominerat styrande som en bidragande faktor till ett maktsystem där maskulina normer, som 

egenskapen att vara dominant, ses som en positiv egenskap för yrket. Luschek är annorlunda 

på det sätt att han inte alls utövar en dominerande auktoritet på samma sätt. Enligt Connells 

(2015, s 109) syn på makt, kan man se Luschek bidra med negativa egenskaper i 

maktsystemet som Piscatella etablerat. Maktutövandet använder han istället för att undvika ett 

styrande av fångarna. Då blir karaktärens makthavande utförd för att endast gynna sina 

personliga önskningar. På så sätt liknar den Humphreys makthavande som även är grundad på 

personlig önskan. Den större skillnaden mellan Humphrey, Luschek och Piscatella, är de 

riktlinjer för yrket som de två sistnämnda vakterna följer. Humphrey följer endast personliga 

preferenser. Enligt Connells (2015, s. 109) kommentarer om en maskulin styrande kraft, kan 

man dock avläsa att Humphrey använder sig av både en dominerande kraft samt ett maktfullt 

utförande i maktutövandet.  

Genom att börja definiera maktstrukturen som redan finns i fängelset så är den vad 

Alvesson och Billing (2007, s. 21–22) beskriver som en manlig dominerad arbetsplats. 

Därefter är det inte så svårt att konstatera att maktstrukturen då hänvisar till ett maskulint 

styrande över de kvinnliga fångarna. Även Connell (1987, s. 109) hänvisar till fängelsesystem 

som ett av de mer problematiska områden där detta system frodas. Detta syns på olika sätt i 

Piscatella, Luschek och Humphrey.  

Piscatella styrs tydligt av en ideologi som berör området. Karaktärens aggressiva 

bemötanden och straffande är gentemot dem som utmanar hans maktområde. Genom att ge liv 

till ett sådant system har karaktären då utvecklat vad Connell (1987, s. 95) menar är en 

maktstruktur grundad i manlig ideologi. I fängelsesystemet blir då maktstrukturen lönsam för 

endast makthavarna, då de även har en formell makt över fångarna. När Piscatella använder 

aggressiva metoder emot systemets maktlösa fångar definierar det karaktärens ideologi, han 

tror då att han bekämpar deras brottslighet med sin formella makt. För honom är det inte ett 

problem att gå så långt då han är övertygad att han gör det bästa av situationen. De kvinnliga 

fångarna blir då av med sitt människovärde när Piscatella endast kan se dem som brottslingar. 

Att bemöta fångarna med en våldsam maktutövning belyser Connells (1987, s. 107) 

argumentation om den maskulina arbetsideologins koppling till våld.  



42 
 

Detta syns även i Humphreys karaktär. Både tvång och pistolhot är våldsamma handlingar 

han utsätter Maritza för. Karaktären visar även en mer problematisk syn på jämlikheten 

mellan vakterna och fångarna. Humphreys handlingar bryter etiskt mot yrkets riktlinjer när 

han både använder sig av sin formella makt, och informella makt, med vapen och tvång för att 

förnedra fångarna. Det visar på ett våldsamt agerande mot de fängslade kvinnorna som är 

personligt grundat. Humphreys ageranden utförs då på grund av att han vill förnedra och 

trycka ner fångarna i sina skruvade lekar, fängelsevakten utnyttjar då den formella makten 

han redan har över dem för att genomföra sina handlingar.  

Karaktären Luschek står då som en stark kontrast till dem. Hans maktutövning förmedlar 

inte någon särskild ledtråd till att karaktären inte ser fångarna som jämlika. Istället skulle man 

argumentera för att Luschek ser dem som jämlika när han bildar vänskapliga relationer till 

dem. Karaktären ingår dock i situationer där han medvetet bryter mot yrkets riktlinjer. På så 

sätt visar det personliga agendan som utnyttjas med maktpositionen och då går det inte att 

förneka Luscheks maktutövande som själviskt. Luscheks personliga preferenser stoppas när 

Judy King övertar makten i deras vänskap. På så sätt gestaltas maktsystemet i fängelset som 

en komplex sfär där det inte alltid är de med den formella makten som har kontrollen.  

Detta kompliceras även med karaktären Judy King, då hennes makt över Luschek endast är 

möjlig på grund av informella faktorer utanför fängelset. I detta fall har serien valt att gestalta 

en tv-kändis som en person med mer makt än fångvakterna, nämligen en informell makt. 

Detta grundar sig i vad Connell (1987, s. 109) konstaterat i tidigare undersökningar att 

mannen inte har makten i alla sociala sammanhang. Att jämföra en man i arbetsklassen med 

en äldre tv-kändis ser man en tydlig maktskillnad i publicitet, skydd och nätverk. Som en stor 

profil kan Judy King kliva över Luscheks maktposition då regler och normer inte är något 

som dominerar över en tv-kändis med mycket publicitet. Detta speglas även i de förmåner 

som karaktären fått av ägarna av fängelset, exempelvis hennes privata bunker som Luschek 

besöker.  

Alvesson och Billing (2007, s. 195) menar att makt och kontroll är en preferens för manlig 

organisation i institutioner. Piscatella, Humphrey och Luschek har alla en preferens att vara 

den med makten och kontrollen i sina händer. Connell (1987, s. 99) förklarar också att i 

kontext till sociala relationer föredrar män denna maktstruktur. När samhället sociala sfär 

förmedlar att arbetsnormen för män är kontrollerande makt i institutioner så är det svårt att 

släppa den positionen. Urvalets scengestaltningar visar dock hur de tre vakterna förlorar både 

sin kontroll och makt genom sitt maktutövande.  
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Genom att exempelvis försöka kontrollera fångarna med en aggressiv metod finner då 

Piscatella sig själv i ett underläge i slutet av scen fyra. Detta underläge definieras även av en 

fredlig protest organiserad av fångarna. På så sätt tappar han kontrollen över dem alla i 

samma stund. Även Humphrey finner sig själv i livsfarlig knipa efter att han tappat det 

illegala vapnet han själv smugglat in i fängelset. Där är han även i fångarnas kontroll då 

vapnet för en kontrollerande makt över människan. Luschek finner sig i en liknande situation 

när han blir kontrollerad av Judy King. Hans handlingar sker på hennes önskan. På så sätt har 

han förlorat både sin makt och kontroll till fången, rollerna blir då ombytta.  

Både Piscatella och Humphrey möts av konsekvenser från deras aggressiva och 

våldsamma utövande mot fångarna. På så sätt straffas dem när de förnedrar och kränker både 

Red och Maritza. Luschek utför inte någon liknande maktutövande över fångarna som de 

andra två. Istället kan man se Judy King som en annan version av någonting mellan Piscatella 

och Humphreys karaktäristik. Hennes kontroll och utnyttjande av karaktären blir då en 

aggressiv metod som mäter sig med de övriga två vakterna. Luschek har istället befunnit sig i 

samma situation som Red och Maritza genom att vara maktlös bland makthavare.  

Frågan man kan ställa sig är om fångarna varit oskyldiga och inte själva varit en faktor till 

makthavarnas aggressiva metoder? Genom att börja i deras livssituation så befinner sig både 

Red och Maritza som straffade fångar för sina tidigare kriminella handlingar. De lever dock 

inte som helgon i Litchfield. Red hjälper till att behålla hemligheten om den döda vaktens 

kropp snarare än att tala om sanningen för Piscatella. Likaså är Maritza inblandad i en 

drogsmuggling i fängelset. Gör deras handlingar det okej att använda sig av en aggressiv 

kontrollerande maktutövning? Godkänner man detta så står man vid sidan av Piscatella, och 

då försvarar man även Humphreys utövande. Deras kontrollerande och kränkande 

maktutövning gestaltas som en negativ handling, och får då både publik och mig själv att se 

dem göra de riktiga straffbara handlingarna. Genom att utsätta fångarna på Litchfield för 

dessa situationer gestaltar det dem som de riktiga kriminella aktörerna i fängelset.  

Slutligen har även gestaltningen av män i makt mot maktlösa kvinnor en större betydelse 

för maktutövningen i säsongen. Rebecca Pearse och Raewyn Connell (2015, s. 76) har redan 

konstaterat att dagens syn på könen håller fortfarande kvinnan under mannen. Även om deras 

argumentet för att media fortfarande framställer det kvinnliga könet som passivt, obetydligt 

och mindre intelligent så visar seriens gestaltning att detta inte är fallet för de kvinnliga 

karaktärerna. Även Marta Fernández-Morales och María Isabel Menéndez-Menéndez (2016) 

har i sin tidigare forskning ””When in Rome, Use What You´ve Got”: A Discussion of 

Female Agency through Orange Is the New Black” konstaterat detsamma. De kvinnliga 
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karaktärerna berör, kämpar emot och utmanar den maskulina makten genom seriens handling. 

Den feministiska makten är ett aktivt subjekt som genomsyrar serien och blir en politisk 

kommentar som belyser problemet.  

De manliga vakternas gestaltning har då med sin förvärrade antagonism till de kvinnliga 

fångarna i den fjärde säsongen även en kommentar att belysa. Piscatella bidrar med en 

gestaltning av en problematisk auktoritär figur. Han blir problematisk när han inte kan se 

fångarna som jämlika, eller som människor med rättigheter. Humphrey faller inom samma 

spår. Dock ligger hans problematik inom de riktlinjer för yrket han väljer att gå bortom. 

Luschek har till skillnad från dem en mer rättvis syn på fångarna. Problemet med hans 

maktutövning är att den, likt Humphreys, faller bortom yrkets riktlinjer. Alla tre visar på en 

negativ gestaltning av makthavare med ett yrke där kontroll över kvinnliga fångar kommer 

med tjänsten. Den gemensamma symboliken som förekommer visar på en kommentar som 

serien försöker förmedla. Symboliken finns där i deras tematiska berättelse om att vara en 

makthavare bland maktlösa individer.  

Dessa tre karaktärer för även då en tematisk berättelse tillsammans om problemen som 

uppstår på Litchfield. De för en berättelse om problematiska manliga makthavare som 

försöker dämpa, kontrollera och dominera kvinnorna med sin maktutövning. Att vara i en 

maktposition måste komma med ett ansvar för att vara varsam med sin maktutövning. Att 

vara i kontroll betyder inte att man bör agera som Piscatella, Humphrey eller Luschek. En 

aggressiv maktutövning kommer alltid mötas med motstånd för eller senare. En protest, ett 

hämndmotiv och en större makthavare har alla visat sig vara oppositioner mot vakternas 

maktutövning.  

Gestaltningen i den fiktiva världen har dock redan visat vad dessa negativa maktutövningar 

kan ha för konsekvenser. Piscatellas aggressiva metoder, Humphreys skruvade maktutövning 

och Luscheks ovilja att arbeta lämnas aldrig med positiva slutskeenden. Därför landar 

gestaltningen av de manliga vakterna en negativ avbildning. Denna avbildning skapas 

förmodligen av serieskaparna för att föra en tematisk kommentar om manliga makthavare 

över maktlösa kvinnor. Positionen som manlig fångvakt i ett kvinnofängelse är problematiskt 

då representationen av kvinnorna håller dem under männen. När kvinnorna inte är jämlika i 

männens ögon så förekommer kontroll och dominans när det endast finns män i ledningen. 

För att motarbeta detta så bör man ändra kvinnans avbildning som serien försöker göra. Det är 

även viktigt att männens ögon får se detta. Skulle Piscatella, Humphrey och Luschek göra 

samma beslut om representationen av kvinnor var jämlika mannen? Skulle de vara samma 

personer som de är i serien? 
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7. Slutsats 
 

Gestaltningen av tre fångvakters maktutövande i seriens fjärde säsong visar främst de 

negativa aspekterna hos manliga makthavare. De kränker de maktlösa genom kontroll och 

bestraffning. Gestaltningen landar i en negativ framställning av dessa vakter och deras 

maktutövning. Det finns väsentliga skillnader mellan Piscatella, Luschek och Humphrey i 

både utövande och karaktäristik, vilket tyder på att det finns fler än en sorts negativ 

makthavare, och att de inte landar inom någon tydlig stereotyp. Även om urvalet av karaktärer 

representerar denna slutsats så representerar det inte de övriga vakternas utövande. Dock har 

tolkningen och undersökningen av de tre vakterna bidragit till att representationen av deras 

scener, i relation till en kvinnlig fånge, avbildat en negativ maktutövning.  

Gestaltningen skildrar aggressiva, våldsamma och personliga önskningar som metoder 

maktutövandet som kontroll och förnedring av fångarna. Genom den våldsamma ideologi som 

fångvakternas maktsystem utvecklat med hjälp av Piscatella befinner sig de kvinnliga 

fångarna i fara för både kränkning och tvång till groteska handlingar. Humphrey använder sig 

av detta system för att utföra sina egna preferenser. Luschek gör det inte, och blir då istället en 

fånge till Judy Kings maktutövning, likt hur Maritzas och Reds situationer med vakterna 

utvecklas. Fängelsets maktsystem gynnar då endast dem med makten över andra, som även 

inte tillåter någon annan att styra med dem.  

Vad är det då serien försöker säga med sin gestaltning? Är det att god maktutövning inte är 

straffande, utan rättvist? Maktsystemet i fängelset för ingen rättvis maktutövning, vilket gör 

det möjligt för Piscatella, Humphrey och Luschek att använda sig av sin makt som de gör. 

Detta gör det även möjligt att metoder som förnedring och tvång förekommer mot de som inte 

sitter på någon formell eller informell makt. Att ha formell makt i detta system tyder på att du 

är i kontroll, medan de som inte har den makten blir kontrollerade. Det faller inom ett orättvist 

maktsystem som serien försöker gestalta genom karaktärerna Piscatella, Luschek och 

Humphrey.  
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