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1. Inledning 

 

Våld, broderliga band och tappade tvålar. Det är några av de mer uppenbara saker vi som 

skrivit denna uppsats kommer att tänka på när man hör ordet fängelse. Det finns många 

fördomar och förutfattade meningar när det gäller fängelser och den hårda miljö den 

förknippas med, bland annat grundat på otaliga amerikanska filmer som alla skildrar 

fängelsemiljön på ett liknande sätt. I diverse amerikanska populärkulturella skildringar har vi 

fått ta del av våldtäkterna i duschen, upploppen, rymningsförsöken, ångesten i 

isoleringscellerna och låt oss inte heller glömma morden och misshandeln som tycks vara en 

del av fängelsevardagen. En annan aspekt som man ständigt påminns om är de etniska 

grupperingar och motsättningar som existerar innanför murarna, vilket ofta kan leda till 

våldsamma situationer. 

 

 Olika skildringar av fängelser och de intagna där är som bekant ofta förekommande i 

populärkultur och då kanske framför allt den västerländska fängelsekulturen. Det finns en stor 

mängd filmer, böcker, serietidningar, tv-spel och tv-serier som alla tar sin avstamp inom 

murarna. Det amerikanska folket tycks vara mycket intresserade av de intagnas liv, kanske 

inte så konstigt då en relativt ny forskningsrapport gjord av Pew Center on the States visar att 

ungefär en procent av USA:s invånare sitter i fängelse, alltså en på hundra, en mycket hög 

siffra. 
1
 En annan aspekt av Pew Center on the States rapport är hur fördelade fångarna är av 

etnicitet. Till exempel kan man utläsa att ungefär en av nio (ca 11 %) av landets svarta män i 

ålder mellan 20 och 34 sitter fängslade, att jämföra med vita män i samma åldersgrupp som 

uppgår i ungefär en halv procent. Män är betydigt mer representerade än kvinnor, ungefär tio 

gånger så många män som kvinnor sitter fängslade i USA, men speciellt många svarta 

kvinnor i samma åldersgrupp är välrepresenterade på anstalterna (ca 1 %).  

 

Skildringarna av fängelseanstalterna och dess fångar är intressanta eftersom att det kan 

resultera i fascinerande studier av det mänskliga psyket och mänskligt beteende. Då fångarna 

har få eller inga på förhand givna civila rättigheter och nästintill ingenting som kan liknas vid 

ett privatliv, med ständig övervakning och dagsscheman utanför sin egen kontroll, torde det 

innebära enorma psykiska omställningar även hos den mest hårdnackade av intagna. Hur detta 

                                                   
1
 http://www.pewcenteronthestates.org/news_room_detail.aspx?id=35912, hämtad den 13 november 2008 

http://www.pewcenteronthestates.org/news_room_detail.aspx?id=35912
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kan skildras i en amerikansk tv-produktion kan på förhand tyckas givet på grund av de många 

skildringar vi redan sett, just därför är det spännande att analysera en mer ingående 

populärkulturell dramaproduktion om just detta ämne. 

 

Den förmodligen brutalaste och mest ingående tv-produktionen om tillståndet på ett 

amerikanskt fängelse borde vara Oz. Denna serie, producerad av den amerikanska tv-kanalen 

HBO (Home Box Office) från 1997, visar ett antal fångar av olika bakgrund, etnicitet och 

samhällsklasser som får sitta i den speciella avdelningen Emerald City, ett experiment som 

syftar på att vara extra rehabiliterande och utbildande för de intagna, med mer personlig 

kontakt från fängelsevårdarna. Serien är väldigt rå i sin stil och visar bland annat 

droganvändning, våldtäkter, helnakna kroppar och väldigt brutalt våld mellan såväl 

personalen som de intagna.  

 

Den kanske mest intressanta aspekten av Oz, enligt oss, är dock de djupgående etniska 

konflikterna som förekommer på avdelningen. Grupperingarna är extrema och förekommer 

från allt mellan hudfärg till sexualitet, livsstil eller religion. Inte sällan visar en grupp tydligt 

hat mot andra grupper och direkta, ofta våldsamma, konfrontationer hör till vardagen på 

anstalten. Det hör inte heller till ovanligheterna att fängelsepersonalen direkt eller indirekt tyr 

sig till någon av grupperna. Det har alltså bildats en plats där samtliga grupper har tagits från 

sin invanda kultur och tvingas att inte bara samsas med de andra grupperna, utan dessutom 

måste leva efter de regler och den kultur som ett hårt amerikanskt fängelse dikterar. Att det 

under dessa omständigheter uppstår konflikter är inte särskilt konstigt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur representationer av grupper med olika etnisk 

bakgrund placerade i en sluten institution skildras i en amerikansk fiktiv tv-serie, närmare 

bestämt i den av HBO producerade tv-serien Oz. Vidare vill vi undersöka hur stor del av 

rollfigurernas beteende i tv-serien som härstammar från deras etniska bakgrund och kultur 

eller om den slutna institutionens totala auktoritet och miljö även spelar in i utformandet av 

deras personlighet.  

 

Genom att analysera tv-serien Oz, som är en av de mest ingående fiktiva skildringarna av 

amerikansk fängelsekultur, hoppas vi komma till insikt om hur etniska grupper, vars 

medlemmar besitter en moraliskt tvivelaktig karaktär, kan skildras i västerländsk kommersiell 

populärkultur. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

För att kunna utveckla vårt syfte med uppsatsen har vi utformat följande tre frågeställningar: 

 

Hur skildras de etniska grupperna i tv-serien? 

Hur skildras utvalda karaktärer i tv-serien? 

Vilken påverkan har den totala institutionen på de enskilda karaktärerna i tv-serien?  



4 

 

 

 

 

3. Avgränsning 

 

Oz är en mycket mångfacetterad tv-serie som ger möjlighet till ett flertal olika teoretiska 

ingångar som vore intressant att utreda och analysera i akademiska sammanhang. Även om 

uppsatsen har en stor omfattning finns det trots allt begränsningar för hur mycket det går att 

inkludera i en analys utan att innehållet blir alltför splittrat och kvaliteten försämras till 

förmån för kvantiteten.  

 

Även om det inte passar in i vårt syfte och våra frågeställningar kan det ändå vara intressant 

att nämna några andra möjligheter för analys, för potentiella framtida uppsatser. 

 

De intagna på avdelning Emerald City i Oz består av en stor etnisk mångfald och kan ses som 

en representation av det amerikanska samhället, även om det går att konstatera att en majoritet 

av de intagna består av afrikansk-amerikaner vilket också reflekterar en realitet av läget i det 

moderna amerikanska fängelsesystemet. En intressant vinkel vore därför att titta närmare på 

konflikter mellan etniska grupper i det amerikanska samhället kontra det som utspelas i tv-

serier.  

 

En annan möjlighet är göra en kvalitativ fördjupning i skildringen av endast en specifik etnisk 

grupp för att på så sätt urskilja ett tydligt budskap eller någon form av kritik mot det 

amerikanska samhället och fängelsesystemet, hur sagda grupp blir behandlad och dess status 

och värde. På ett liknande sätt skulle man kunna fokusera på ett genusperspektiv där man 

analyserar de intagnas maskulinitet utifrån diverse teorier om manliga stereotyper, men även 

hur karaktärerna själva tolkar och ger uttryck för sin syn på maskulinitet. 

 

Enligt vår uppfattning är Oz en av de tydligaste fördjupningarna av fängelsegenren inom 

amerikansk film och tv och därför är det givande att se hur fängelseskildringen i Oz spelar på 

publikens förväntningar av genren eller om man avviker från den givna mallen som etablerats 

i otaliga tidigare fängelseskildringar. Detta är ingen central del av vår analys men inte heller 

irrelevant då det finns kopplingar till en av uppsatsens teorier, närmare bestämt den rörande 
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totala institutioner, och vi väljer därför att erkänna detta faktum och går in på detta närmare 

under kapitelrubriken Bakgrund. 

 

I denna uppsats väljer vi att endast analysera de tre första säsongerna (totalt 24 avsnitt på 

cirka 55 minuter vardera) av Oz, som sammanlagt består av sex säsonger. Anledningen till 

detta urval är att vi anser det vara en tillräcklig mängd för att både hinna presentera och 

etablera viktiga karaktärer, grupperingar och scenarier. Vidare hade de resterande tre 

säsongerna blivit ett för stort material att handskas med i en uppsats av denna omfattning. Hur 

scenarier och handlingen utvecklas under hela seriens gång är givetvis av vikt men är inte 

essentiellt för analysen då vårt intresse snarare ligger i karaktärernas och gruppernas 

handlingar och agerande i de situationer eller scenarier som uppstår. 

 

3.1 Definition av etnicitetsbegreppet 

 

För att underlätta förståelsen av uppsatsen vill vi tydliggöra vad vi menar när vi nämner 

begreppet etnicitet. I relation till denna uppsats menar vi att etnicitet inte endast innebär till 

exempel ras, utan vi ser det som en kombination av olika identitetsskapande aspekter, så som 

just ras men även religion, hudfärg (som inte nödvändigtvis är samma sak som ras) och social 

bakgrund. 

 

Vad gäller diskussionen om etnicitet menar socialantropologen Thomas Hylland Eriksen att 

identiteter och grupper inte har utvecklats isolerade från varandra utan i ömsesidig kontakt, 

olika grupper kan påverka varandra starkt eller tyckas vara varandras motsatser. Etnicitet 

avgörs dock inte av kulturella likheter eller olikheter utan det är när den ena gruppen har en 

föreställning om att de är kulturellt annorlunda än andra grupper, etnicitet handlar alltså inte 

om en grupps egenskaper utan dess relationer till andra grupper.
2
 

 

3.2 Disposition 

 

                                                   
2
 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Falun (1998), s. 20-22 
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Först presenterar vi materialet genom att beskriva tv-serien Oz men också vad det fanns för 

tankar och motiv bakom skapandet av tv-serien. Vi har under materialkapitlet även valt att 

redogöra för grupperingar i Oz och kortfattat beskriva de tre första säsongerna, för att 

underlätta i det fortsatta läsandet av analysen.  

 

Under kapitelrubriken Bakgrund kommer vi att redogöra, på ett sammanfattande sätt, hur 

fängelser har skildrats i amerikanska filmer så att vi kan placera Oz i en genrekontext. Vi har 

utgått ifrån Paul Masons studie Captured by the media.  

 

I teorikapitlet förklarar vi det teoretiska underlaget för analysen genom att i ett makro- och 

mikroperspektiv redovisa två länkade identitetsskapande processer. Vidare redogör vi för vad 

totala institutioner innebär och hur det påverkar personer som är en del av 

fängelseinstitutioner.  

 

I vår metoddel redogör vi hur binära oppositioner kan användas i en narrativ analys för att 

lättare urskilja betydelsen av karaktärernas handlingar.  

 

I analyskapitlet tillämpar vi först metoden för att först beskriva hur karaktärerna och 

grupperna kan skildras genom sina handlingar, sedan analyserar vi ett flertal utvalda exempel 

från de tre säsongerna utifrån teorierna om representation och den totala institutionen. 

 

Vi avslutar uppsatsen med en reflekterande slutdiskussion.     
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4. Material 

 

4.1 Oz 

 

Oz var den första dramaserien som producerades av den amerikanska kabelkanalen HBO 

(Home Box Office), tv-serien sträckte sig över sex säsonger, från 1997 till 2003. Tom 

Fontana, som tidigare bland annat arbetat som exekutiv producent på NBC:s 

uppmärksammade kriminalserie Homicide: Life on the Street, skapade Oz och under seriens 

gång fungerande han som både exekutiv producent men framförallt som manusförfattare (han 

var inblandad i manusförfattandet av seriens samtliga 56 avsnitt).
3
 

 

Oz utspelar sig i ett högsäkerhetsfängelse vid namn Oswald State Correctional Facility, 

tidigare Oswald State Penitentiary, beläget på okänd amerikansk ort. Handlingen utspelar sig 

huvudsakligen i avdelningen Emerald City, en slags experimentell avdelning där 

fängelseledningen lagt fokus på rehabilitering samtidigt som reglerna och restriktionerna är i 

högsta grad hårda. Bland de intagna på denna avdelning finns det tydliga grupperingar 

bestämda utifrån etniskt ursprung men även andra av samhället skapade konstruktioner, en 

ständig maktbalans och kamp pågår mellan dessa grupper. Några är dominerande, andra 

underkastade. Några exempel på de mer framträdande grupperna man finner i Emerald City är 

högerextremister, muslimer, latinamerikaner, afrikansk-amerikaner, italiensk-amerikaner och 

”de andra”, personer som av olika anledningar inte riktigt passar in i de på förhand givna 

grupperingarna. 

 

Det mest grundläggande som lockade seriens skapare Tom Fontana att skildra livet i ett 

fängelse var en miljö där människor bor och arbetar men där det även finns en speciell energi 

som skapar situationer på liv och död. En sådan aspekt gör att personerna/karaktärerna får en 

speciell syn på livet.
4
 Fontana hade tidigare jobbat med tv-serien Saint Elsewhere som 

handlade om livet på ett sjukhus, en miljö där liknande villkor gäller för karaktärerna.  

                                                   
3 http://www.imdb.com/name/nm0284956/ hämtad den 16 nov 2008 

4 http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6399/is_n1_v60/ai_n28703540/pg_1?tag=artBody;col1 hämtad den 16 

nov 2008 

http://www.imdb.com/name/nm0284956/
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6399/is_n1_v60/ai_n28703540/pg_1?tag=artBody;col1
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Ytterligare en lockande aspekt av att göra en tv-serie om ett fängelse var att skapa och skildra 

realistiska karaktärer som begått hemska brott och humanisera dem, men samtidigt undvika 

att göra dem sympatiska. Han sökte en viss reaktion från tittarna: 

 

”I don't want to watch these people, but I have to, because there's something going 

on here that I, as a human being in the 1990s, need to know about the world.”
5
 

 

Vad gällde fångvaktarna så ville han inte heller döma dem på något sätt och inte ikläda dem 

en heroisk roll. Det intressanta var för det första att helt enkelt säga att det självklart är ett 

tufft jobb men sedan undersöka vad som motiverade dem och hur deras arbete förändrade 

dem som människor, negativt och positivt. 

 

HBO sänder sina kanaler på kabel-tv vilket medför att de regler över vad som får visas på de 

marksända tv-bolagens kanaler (till exempel NBC, CBS, ABC med flera) inte gäller för dem. 

Oz var som tidigare nämnts HBO:s första dramaserie vilket alltså skapade nya möjligheter för 

vad som kunde visas och hur man kunde skildra det. Känsliga saker som sex, nakenhet, våld 

och svordomar finns det mycket friare regler för på HBO.
6
 

 

4.2 Grupperingar inom Oz 

 

För att underlätta för läsaren i analysen har vi här valt att gå igenom de etniska grupperingar 

som förekommer inom Emerald City. Vi väljer också för enkelhetens skull att inte översätta 

gruppens namn, så det inte blir felöversättningar som får en annan innebörd. För en lista över 

de viktigaste medlemmarna i grupperna se bilaga 1.   

 

4.2.1 Aryans 

 

En grupp med, så klart, enbart vita män med nazistiska åsikter. Även om gruppen inte innehar 

särskilt många profiler så är det en av de mest uppmärksammade grupperna i fängelset. Fast 

                                                   
5 http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6399/is_n1_v60/ai_n28703540/pg_1?tag=artBody;col1 hämtad den 16 

november 2008 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Hbo hämtad den 5 maj 2009  

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6399/is_n1_v60/ai_n28703540/pg_1?tag=artBody;col1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hbo
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än de inte vill beblanda sig med droghandeln så står de för en stor del av alla våldsbrott på 

fängelset enbart på grund av deras ideologi. De allra flesta grupper fruktar och hatar 

brödraskapet, men i vissa specifika fall har de närmat sig för diverse samarbeten.  

 

4.2.2 Bikers 

 

Medlemmarna i Bikers gör inget större väsen av sig i fängelset, men tycks gilla det fartfyllda 

livet med motorcyklar, droger och tatueringar. Medlemmarna i gruppen är vita, och eftersom 

att det är en ras som inte är särskilt väl representerad på avdelningen jobbar de allt som oftast 

tillsammans med Aryan Brotherhood, och i utbyte mot pengar så står de ofta för de mer 

riskfyllda våldshandlingar som brödraskapet vill ha uträttade.  

 

4.2.3 Christians 

 

De kristna är en förvånansvärt liten grupp i Emerald City, även om flertalet karaktärer i serien 

är troende. Denna grupp består endast av vita, dock läggs ingen noterbar vikt vid 

rasmotsättningar. De håller sig alltid i bakgrunden och det är först i säsong 3 som de visar sig 

mer öppet, som en fundamentalistisk grupp som vill stoppa de andra gruppernas omoraliska 

beteenden.  

 

4.2.4 Gays 

 

Detta är en etniskt blandad grupp som nästan uteslutande håller sig i bakgrunden och har 

ingen större roll i avdelningens maktkamp. De är inte bara homosexuella, som det finns fler 

av i fängelset som inte är med i gruppen, utan föredrar att visa det så tydligt som möjligt 

genom att klä sig i feminina utstyrslar och visa sin sexualitet när tillfälle ges. Denna grupp är 

helt utan tvivel den som står lägst ner på makthierarkin och sällan värdig de andra gruppernas 

uppmärksamhet, om de inte letar efter ett offer. 

 

4.2.5 Homeboys  
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Homeboys är en av två grupperingar som består av afrikansk-amerikaner inom avdelningen. 

Denna grupp är kanske den med allra flest medlemmar inom fängelset och den som fokuserar 

mest på att sälja, och själva använda, droger som smugglas in i fängelset. Inte sällan pågår det 

maktkamper om vem ska besitta ledarrollen och de är allmänt fruktade av de andra intagna för 

sin våldsamma och brutala stil. 

 

4.2.6 Irish 

 

En grupp som närmast kan beskrivas som en enmansshow. Även om det finns andra irländare 

i fängelset så håller de låg profil och gör inget väsen av sig. Mer notabel är istället Ryan 

O’Reily, som genom att manipulera istället för att använda våld ser till att vara att räkna med i 

maktspelet med och mot de andra grupperna, främst när det kommer till droghandeln.   

 

4.2.7 Italians 

 

Italienarna på avdelningen är de som styr och övervakar nästintill alla de kriminella 

aktiviteterna på fängelset. Även om andra grupper är med och försöker konkurera vid 

tillfällen är det nästan alltid italienarna som står starkast kvar, med sina visa, men på inget sätt 

orörliga ledare. De mutar ett flertal av fängelsepersonalen så de kan fortsätta med sin 

verksamhet ostörda, och drar sig inte för att samarbeta med de andra grupperna i fängelset för 

att få det som de vill ha.  

 

4.2.8 Latinos 

 

Latinamerikanerna är hetlevrade och sysslar nästan uteslutande med droghandel. De är inte 

sena med att använda överdrivet våld för att visa de andra grupperna att de är att ta på dödligt 

allvar. Som grupp håller de sig mestadels till sig själva även om vissa individer då och då 

socialiserar sig med andra grupper.  
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4.2.9 Muslims 

 

Som namnet antyder är detta en religiös grupp och tillika den andra gruppen som består av 

afrikansk-amerikaner. Denna grupp är dock Homeboys raka motsats då de följer Koranen och 

vägrar både droger och våld. De kämpar för att förbättra villkoren för alla svarta, inte enbart 

muslimer, och för att störta fängelsesystemet som de anser vara rasistiskt. Muslimerna är även 

de många till antalet och håller sig generellt i god ton med de andra grupperna. 

 

4.2.10 Others 

 

Detta är en grupp som kan liknas vid fängelsets utstötta, de uppfattas som lite annorlunda av 

de andra i Emerald City men detta betyder inte att de inte interagerar med de andra fångarna. 

Som grupp betraktad är de skötsamma och håller sig till reglerna och ser inte till att reta 

någon, vare sig personal eller andra grupper, men enskilda individer kan hamna i problem 

med bådadera. För tv-tittaren är detta förmodligen den fängelsegrupp som är lättast att 

identifiera sig med, då de oftast visar mer humana sidor än övriga grupperingar.  

 

4.2.11 Prison staff 

 

Personalen på fängelset är den mest splittrade, heterogena gruppen, som innehåller personer 

med olika hudfärg, religioner, klasstillhörigheter och ideologier. Även om konflikter kan 

uppstå på grund av detta, så använder de ofta detta till sin fördel och kan se situationer ur flera 

olika perspektiv. Det är dock värt att nämna att personalen, till skillnad från de intagna, är vit 

som majoritet. 

 

4.2.12 Övriga 

 

Det finns ett fåtal fångar som inte hör till någon specifik grupp, men de sitter oftast isolerade. 

Det finns även ett par personer som försöker klara sig själva, men inom Oz är sällan ensam 

särskilt stark.  
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4.3 Kortfattad beskrivning 

 

4.3.1 Säsong 1 

 

Tv-seriens intro är ett montage som visar diverse bilder och sekvenser från ett amerikanskt 

fängelse (Oz). Montaget ger intrycket av att detta fängelse är en hård och kall plats, full av 

våld och råbarkade män. Det är ett långt intro och inte en enda gång får man se några 

personers ansikten. Ytterligare en ingrediens är att man under montagets gång får se en man 

tatuera in ”Oz” på armen. 

 

Det första vi får se är de nyinkomna fångarna Miguel Alvarez (en ung latinamerikan som 

dömts för misshandel med dödligt vapen), Tobias Beecher (en vit man i 30-årsålden, tidigare 

advokat, som dömts för dråp efter att rattfull kört över och dödat en liten flicka) och Donald 

Groves (en vit psykiskt störd man som dömts för mord efter att han mördat och ätit sina 

föräldrar). Tonen sätts med en gång genom att Alvarez blir knivhuggen av en annan fånge och 

blir transporterad till sjukavdelningen. Diane Wittlesey, en av vakterna, berättar för fångarna 

vad som gäller i avdelningen Emerald City, det är hårda regler men så länge fångarna inte 

ställer till med några problem blir de behandlade på ett rättvist sätt. Det berättas även att 

avdelningschefen Tim McManus har en idé och vision för Em City (som det ofta kallas), 

fokus ska ligga på rehabilitering för de ofta grovt kriminella fångarna. Det är även värt att 

notera att fången Augustus Hill (en afrikansk-amerikansk rullstolsbunden man som dömts för 

droginnehav och mord på en polisman) även fungerar som seriens berättare och på olika sätt 

behandlar avsnittens olika teman. Dessa sekvenser är dock inte relevanta för uppsatsen 

eftersom han som berättare inte är en del av och inte heller påverkar tv-seriens innehåll och 

karaktärer, dessutom skiljer sig hans berättarkaraktär något från den karaktären han är i själva 

huvudhandlingen. 

 

Beecher är en ”vanlig man” som inte känner sig helt bekväm i sin nya hårda och tuffa miljö, 

han tycks vara väldigt osäker och rädd. Hans situation underlättas inte när han träffar på sin 

cellkamrat Simon Adebisi (en stor och skräckinjagande afrikansk-amerikansk man som är 

dömd till livstid för mord) som beter sig väldigt hotfullt, men som en räddande ängel dyker 

dock Vern Schillinger (en vit högerextremist som dömts för grov misshandel av en svart 
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pojke) upp och ser till att Beecher istället får flytta till hans cell. Väl där visar det sig att 

Schillinger gjorde detta för att kunna dominera Beecher, vilket under större delen av säsongen 

innebär att han bland annat tatuerar in ett hakkors på Beechers ena skinka, bestraffar honom 

på olika sätt och utnyttjar honom sexuellt. Under tidens gång anpassar sig Beecher, börjar 

använda droger och han förändras till att bli mer kall och likgiltig. Detta resulterar i att han till 

slut gör uppror mot Schillinger och attackerar och förnedrar honom vilket blir början på en 

långtgående fejd mellan de två. 

 

Tidigt i serien gör en viktig karaktär entré: Kareem Said (en afrikansk-amerikansk muslim 

med mycket hög status som dömts för mordbrand). Said gör tidigt klart att det är han som 

bestämmer i fängelset nu, han har inte intresse av att höra vad fängelseledningen har att säga 

utan han ser det som sin största uppgift att störta fängelset och systemet från insidan och på så 

sätt stoppa en del av orättvisorna mot den svarta mannen. Han blir direkt ledare för 

muslimerna i fängelset, på grund av sin redan etablerade höga status inom USA:s svarta 

muslisma sfär, och styr dem utifrån sin djupt moraliska och religiösa tro då de inte får bruka 

våld, droger eller känna lustar. Said försöker även ge moraliskt stöd till andra utvalda 

(afrikansk-amerikanska) fångar. 

 

Den grupp som försöker styra de allra flesta kriminella aktiviteter i Em City är Italians, styrda 

av Nino Schibetta (en medelålders man som dömts för stämpling till mord). Framförallt 

Homeboys (som Italians har en pågående våldsam fejd med) men även Latinos försöker 

konkurrera med Italians men är inte tillräckligt slagkraftiga och skickliga på att organisera och 

konspirera. Till slut hamnar Schibetta i onåd hos McManus och han splittrar deras grupp 

vilket kraftigt försvagar Schibettas kontroll över fängelset. Han försöker istället att samarbeta 

med de olika ledarna i Homeboys och ambitiösa individer som Ryan O'Reily men detta leder 

honom bara till en långsam och plågsam död.  

 

Irländarna (Irish) representeras nästan enbart av en enda man på avdelningen, Ryan O'Reily 

(en vit man som har en diger lista av brott bakom sig, med allt från innehav av olaga droger 

och vapen till dråp). O’Reily försöker genom hela säsongen ljuga och manipulera sin väg till 

toppen, han skyr inga medel för att göra sig av med sina fiender och är iblandad i ett flertal av 

de mord som sker i Em City under första säsongen.  

 



14 

 

 

 

Det finns ett par personer som utmärker sig i fängelset genom att försöka bli bättre personer, 

där är Miguel Alvarez ett av de tydligare exemplen. Alvarez personliga relationer till främst 

sin familj förbättras under säsongen, och han försöker aktivt under vissa sekvenser att hjälpa 

andra, då fader Ray Mukada försöker inspirera honom till att bli en bättre människa.    

 

Fängelseledningen och personalen i stort ges även dem stort utrymme och skildras på olika 

sätt. Tim McManus är passionerad när det gäller hans jobb vilket ofta leder till konflikter med 

fångar och andra ansvariga för fängelset, hans tankar och filosofier om hur Em City ska 

skötas krockar totalt med den kallhjärtade guvernören James Devlins åsikter och 

bestämmelser. Leo Glynn som är chef över hela fängelset förstår ofta McManus men håller 

inte alltid med om och tillåter hans idéer, han tycks även vara respekterad av både fångar och 

personal trots hans något hårdföra arbetslinje.  

 

Devlin beslutar om ett flertal förbud som upprör fångarna, det gäller bland annat förbud mot 

rökning och av privata mötestider med familjemedlemmar. Oroligheter uppstår i Em City 

mellan de olika grupperna, däribland ett flertal mord, och mot slutet av säsongen resulterar en 

händelse i att vakterna börjar misshandla fångar. Allt detta leder fram till att fångarna 

genomför ett upplopp där de, ledda av de olika gruppledarna med Said i spetsen, tar kontroll 

över Em City och håller ett flertal ur personalen som gisslan. Till slut skickar Devlin in en 

insatsstyrka i hopp om att sätta stopp för upploppet, varpå kaos utbryter.  

 

4.3.2 Säsong 2 

 

Andra säsongen tar vid en kort tid efter upploppet som orsakade sex fångars och två vakters 

död och man har beslutat att stänga ner Emerald City (tillfälligt), fångarna har flyttats till 

antingen isolering eller ”Gen Pop” (General Population, som syftar på både de vanliga 

fångarna och de avdelningar där de vistas). Fängelseledning och fångar hanterar 

konsekvenserna av det som har hänt på olika sätt och en utredning (ledd av en man vid namn 

Alvah Case) tillsätts för att utreda upploppet. Det visar sig att Scott Ross mer eller mindre 

blev avrättad och Diane Wittlesey erkänner till slut sin skuld, det hela tystas dock ner. 

Beecher fortsätter att vara en förändrad man, i Gen Pop hamnar han i samma cell som en 

Aryan vid namn James Robson som tror att han kan dominera Beecher. Han tycks även tvinga 

Beecher till oralsex men den nu förändrade Beecher biter istället av en bit på Robsons penis. 
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Knappt ett år efter upploppet öppnar man Emerald City på nytt, en ny viktig regel är dock att 

varje grupp endast får ha fyra medlemmar eftersom alla grupper och fångar ska vara 

likvärdiga. Det startas även ett råd lett av McManus där det ska finnas en representant för 

varje grupp i Emerald City. Nya fångar tillkommer; Peter Schibetta (Ninos son som dömts för 

penningtvätt och utpressning) tar över som ledare för Italians, och Others får ett tillskott 

genom Agamemnon Busmalis (en vit medelålders man dömd för grov stöld och inbrott). 

McManus inför även frivillig utbildning för fångarna och representanten för Christians, 

Jonathan Coushaine, ställer upp som lärare. Fångarna erbjuds dessutom möjligheten att kunna 

ta en high school-examen, något McManus vill att Kenny Wangler ska utnyttja, han möter 

dock motstånd på olika sätt från den icke läskunnige Wangler. 

 

Italians och Homeboys (med Adebisi i spetsen) fortsätter en slags maktkamp och som vanligt 

är Ryan O’Reily i händelsernas centrum och samarbetar, ljuger och bedrar. Hans intrigerande 

hindras dock när det visar sig att han har bröstcancer, men doktor Gloria Nathan behandlar 

honom på bästa sätt och O’Reily förälskar sig i henne. Hon har däremot inga känslor för 

honom (och är dessutom gift) och det slutar med att Ryans bror Cyril mördar Glorias man på 

order från Ryan. Cyril blir till slut gripen och hamnar i Gen Pop där han blir ett offer för 

Aryans och Schillingers trakasserier (Cyril är mentalt handikappad efter att han ådrog sig en 

hjärnskada i ett slagsmål), Ryan lyckas dock få honom förflyttad till Em City där han kan 

skydda honom. 

 

Konflikten mellan Beecher och Schillinger fortsätter och nu är det Beecher som har övertaget. 

När Schillinger kommer tillbaka till Em City är han orolig för sina två söner som även de har 

hamnat i kriminella kretsar, Beecher trakasserar Schillinger och säger att han ska se till att 

Schillinger aldrig får lämna Oz. Beecher lyckas också sätta dit honom när fängelseledningen 

får reda på att Schillinger försöker få Beecher mördad. Men Schillinger får sin hämnd genom 

en gammal bekant vid namn Chris Keller (en vit man dömd för bland annat mord och 

mordförsök) som kommer till Em City, flyttar in i Beecher cell och sakta men säkert förför 

honom. När Beecher har blivit som mest sårbar avslöjar Schillinger och Keller sin hemliga 

plan och misshandlar honom grovt och självklart även krossar honom emotionellt. 
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Miguel Alvarez status i Latinos försvagas när Raoul "El Cid" Hernandez kommer till Em 

City, El Cid tar genast över som ledare och gör det klart för Miguel att han är för vit 

(inombords, visar det sig). Miguel vill bevisa för El Cid att han har ”cojones”
7
 och han får 

chansen när en före detta medlem från ett rivaliserande latinogäng dyker upp i Em City som 

en ny vakt. El Cid vill att Miguel ska märka Rivera (som vakten heter) och efter en viss 

tvekan gör Miguel just detta genom att sticka ut ögonen på honom. Han ångrar sig dock 

genast och bryter ihop, han blir sedan satt i isolering. 

 

Adebisi genomgår en personlighetsförändring när han träffar Kipekemie Jara (en medelålders 

afrikan som dömts för vållande till annans död) som påminner Adebisi om hans afrikanska 

rötter. Detta verkar dock locka fram någon slags galenskap inom Adebisi. Jara blir senare 

mördad av Wangler på order från Antonio Nappa, den nye ledaren för Italians. 

 

Said fortsätter sin kamp för rättvisa och försöker motarbeta systemet genom att hjälpa fångar 

på olika sätt. Han samarbetar med både Augustus Hill och oväntat nog även Schillinger för att 

försöka få dem frisläppta, han hjälper även en fånge vid namn Jiggy Walker (en afrikansk-

amerikan dömd för mord) att sätta dit guvernören James Devlin för drogmissbruk. Alla tre 

fallen slutar dock i misslyckande. Men Devlin bestämmer sig senare för att benåda Said under 

Ramadan, Said tycks även vara tacksam till en början men under en presskonferens som äger 

rum i samband med frigivningen passar Said på att återigen visa sin avsky för systemet 

genom att vägra att ta emot benådningen från Devlin. Vid återkomsten till Em City möts han 

av euforiska fångar som hyllar honom. Said är återigen kung i Oz. 

 

4.3.3 Säsong 3 

 

Under den tredje säsongen av Oz ställs många av de pågående handlingarna på sin spets, och 

den tidigare relativa ordningen rubbas rejält. Denna säsong kan liknas vid en total motsats 

mot säsong ett, där fångarna till slut väljer att enas och samarbeta med varandra. Denna gång 

kan de intagna inte lita på någon, inte ens sina egna grupper och det hela slutar med en laddad 

                                                   
7 Spanskt slanguttryck för testiklar som symboliserar mod http://en.wikipedia.org/wiki/Cojones hämtad 28 april 

2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cojones
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stämning som bara saknar en sista liten knuff till att bilda ett kommande raskrig på Emerald 

City. 

 

Tobias Beecher har läkt färdigt efter sin misshandel i säsong två, där han fick både sina armar 

och ben brutna, och är ute efter hämnd. Sakta men säkert ser han till att först själv döda den 

korrupta vakten Karl Metzger genom att hugga honom med sina naglar han sparat under hela 

läketiden för just detta ändamål. Sedan attackerar han sin forna kärlek Chris Keller genom att 

hugga honom med en kniv i ryggen. Till slut ser han också till att, tillsammans med Ryan 

O’Reily och Keller, genom manipulation, vända den nyinkomna fången Andrew Schillinger 

(vit man, och tillika Vern Schillingers son, som dömts för mord genom att släpa en svart man 

bakom sin bil) mot sin far så pass mycket att Vern ser till att få honom dödad. Efter detta så 

verkar Beecher ångra sin nya livsstil, väljer att ta till sig islam, förlåta och ånyo bli ett par 

med Keller och till och med försöka sluta fred med Schillinger. Detta leder dock bara till att 

Schillinger på nytt försöker döda Beecher, men misslyckas.   

 

Simon Adebisi är en annan man som tycks ha förändrats efter handlingarna i säsong två. Med 

en nyvunnen vänlighet och ödmjukhet ser han till att hjälpa så många han kan, som att till 

exempel frivilligt arbeta på AIDS-avdelningen, be alla han oförrättat om ursäkt samt hålla sig 

borta från droger och andra kriminella aktiviteter. Det hela visar sig dock vara en förklädnad, 

Adebisi har snart smittat Antonio Nappa med HIV-infekterat blod, tagit tillbaka makten över 

Homeboys, förslavat Kenny Wangler och är den största drivande kraften bakom det 

stundande raskriget.   

 

Hos fängelsepersonalen står heller inte allting rätt. James Devlin har valt att dra tillbaka 

budgeten på till exempel sjukhuskostnader för fångarna samtidigt som en ny, vit, våldsam 

kvinnlig vakt vid namn Claire Howell falskt anklagar Tim McManus för sexuella övergrepp. 

Vilket i sin tur också innebär att fångar som Adebisi inspireras till att göra exakt samma sak, 

genom att, i media, ljuga om fler överfall. Rasmotsättningarna och stridigheterna är även 

tydliga hos personalen, till och med mellan de gamla vännerna McManus och Glynn, och 

ingen tycks kunna lita på någon annan. Det enda ljuset i mörkret är att den nya huvudvakten 

Sean Murphy (vit man med irländskt påbrå) är en hederlig man och som bland annat ansvarar 

för en boxningstävling mellan de olika grupperna (där Ryan O’Riley så klart spetsar vattnet, 

tillhörande en av deltagarna, med kloralhydrat i varje match så att han kan satsa pengar på 
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motståndaren). Även här är rasmotsättningarna väldigt stora och ser till att öka distansen 

mellan vita och svarta.  

 

Även den tidigare så övertygande och starka Kareem Said har problem i fängelset. Han 

försöker stämma fängelset på grund av deras handlingar under upploppet, och under tiden 

träffar han den vita systern till den avlidna Scott Ross och förälskar sig i henne. Därför ställs 

han i konflikt med sin tro, ivrigt påpekat av de andra muslimerna i gruppen. Att han dessutom 

lär ut deras tro till den vita Tobias Beecher gör saken på intet sätt bättre. När sedan Hamid 

Khan (svart man, dömd för misshandel efter att ha stoppat en våldtäktsman) anländer till 

avdelningen och erbjuder ledarskap med mer militant, aggressiv inriktning tas ledarrollen från 

Said och han nekas tillträde till gruppen. Då Adebisi försöker organisera de svarta fångarna 

till den kommande konflikten, är Said den enda svarta mannen som aktivt försöker stoppa 

dem.  
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5. Bakgrund 

 

5.1 Amerikansk fängelsefilm som genre 

 

5.1.2 Genredefinition 

 

Filmer med ett fängelsetema har producerats i Hollywood ända sedan dess födelse men det 

dröjde innan man började placera in fängelsefilmerna i en och samma genre, eller för den 

delen innan termen genre verkligen fick en betydelse inom amerikansk filmindustri. Enligt 

den forskning Paul Mason
8
 genomfört har det i Hollywood producerats ungefär 350 

fängelsefilmer sedan stumfilmen och melodramat Prison Bars från 1901.
9
 

 

Fängelsegenren som sådan är dock något problematisk, att bestämma vad som räknas som en 

fängelsefilm blir något av en definitionsfråga. Det går att räkna fängelsegenren som en 

subgenre till kriminalfilmen, filmer där fängelset eller fängelsevistelsen är en aspekt av 

filmens handling t.ex. filmer som behandlar ungdomsbrottslighet eller gangsterfilmer. Den 

klassiska fängelsefilmen är dock ett drama som antingen fokuserar på en rymning eller en 

avrättning men kompletteras även av ett antal olika subgenrer och hybrider.
10

 Några exempel 

på dessa är fängelsekomedier, The Slams (1973) och Stir Crazy (1980), fängelsemusikaler, 

Jailhouse Rock (1957) och Chicago (2002), science fiction med ett fängelsetema, Space Rage 

(1985), Wedlock (1991) och Fortress (1993), sport/fängelsefilmer, The Mean Machine (1974) 

och Escape to Victory (1981). Just Escape to Victory kan även räknas in under kategorin 

filmer om krigsfångar, som det finns många exempel på, bara för att nämna några; Stalag 17 

(1957), The Great Escape (1963) och The Dirty Dozen (1965).
11

 Det kan även vara värt att 

                                                   
8 Föreläsare vid School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University och författare inom fältet 

för kriminologi och media. 

9
 Red. Paul Mason, Captured by the Media – Prison discourse in popular culture, Willan Publishing UK, 

Padstow, Cornwall (2006), s. 197 
10 Ibid, s. 193 

11
 Ibid 
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nämna en viss form av exploitationfilmer
12

 från 1970-talet som fokuserade på 

kvinnofängelser och utnyttjade miljön för att chockera och upphetsa. Några exempel på dessa 

är filmtrilogin Women's Penitentiary som bestod av filmerna The Big Doll's House (1971), 

The Big Bird Cage (1972) och Women In Cages (1972).
13

  

 

Trots alla dessa subgenrer och varianter på genren har Mason presenterat en definition av 

fängelsefilmen som gör det möjligt att diskutera och undersöka genren som sådan: 

 

"a film which concerns civil imprisonment and which is mainly set within the walls 

of a prison or uses prison as a central theme."
14

 

 

5.1.2 Historisk överblick 

 

Den mest produktiva tiden för fängelsefilmen i Hollywood var under 1930-talet då det 

producerades över 80 stycken.
15

 Man kan finna tydliga teman i fängelsefilmerna under detta 

decennium; protagonisten var en oskyldigt dömd man som i I Am a Fugitive from a Chain 

Gang (1932), hjälten kunde vara skyldig men i så fall under klart förmildrande 

omständigheter som i The Criminal Code (1930), den dömde mannen kunde ha sonat sina 

brott och förbättrat sig på något vis men ändå till slut dö i fängelset som i The Last Mile 

(1932). Det går att se fängelsefilmen under denna period som den ultimata metaforen för 

social fångenskap där individen försvinner bland massan i en opersonlig institution.
16

 Dessa 

filmer reflekterade också känslan och tillståndet i USA under denna tidsperiod, en slags 

hopplöshet som uppstod på grund av de svåra ekonomiska och sociala problemen: 

 

                                                   
12 En typ av film som var som mest populär från slutet av 60-talet till det sena 70-talet och som marknadsförs 

genom att exploatera ofta hemska och tabubelagda ämnen. Filmerna tenderar att vara sensationalistiska och 

innehåller scener som fokuserar på sex, nakenhet och våld. http://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation_film 

hämtad den 9 juni 2009 

13 http://www.imagesjournal.com/issue06/features/prison6.htm hämtad den 5 maj 2009 

14 http://www.imagesjournal.com/issue06/features/prison2.htm hämtad den 5 maj 2009  

15 Mason, s. 197 

16
 Ibid, s. 198 

http://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation_film
http://www.imagesjournal.com/issue06/features/prison6.htm
http://www.imagesjournal.com/issue06/features/prison2.htm
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”…the cells and bars and chains eloquently re-create the sense of frustration and 

restriction in a land of lost opportunity”
17

 

 

Därför går det nog tryggt att påstå att det endast var en naturlig utveckling att 

fängelsefilmerna gick ner i både kvalitet och kvantitet under 40-talet i efterkrigstidens 

förändrade samhällsklimat.  

 

På grund av den växande ungdomsmarknaden i 50-talets USA kunde man se en tydlig trend 

där Hollywood försökte ta tillvara på denna starka målgrupp. Fängelsekomedier som We‟re 

No Angels (1955) och My Six Convicts (1952), filmer rörande ungdomsbrottslighet som The 

Wild One (1953) och Rebel Without a Cause (1955), Elvis Presleys Jailhouse Rock (1957) 

och Girls in Prison (1965) är alla bra exempel på detta. Den sistnämnda är även ett exempel 

på en utveckling gällande kvinnliga protagonister i fängelsefilmer, inom denna kategori kan 

även Caged (1950), Yield to the Night (1956) och I Want to Live! (1958) nämnas.
18

 

 

Under åren på 60-talet med John F. Kennedy vid makten går det att urskilja en politisk agenda 

inom amerikansk film
19

, här går det att nämna The Birdman of Alcatraz (1962) baserad på den 

sanna historien om Robert F. Stroud som hade tillbringat 42 år i isolering. Filmens premiär 

sammanföll med Strouds förflyttning från Alcatraz till Springfield Prison som hade blivit en 

verklighet tack vare en omfattande kampanj ledd av bland annat journalisten Thomas 

Gaddis.
20

 En annan nämnvärd film från 60-talet är Cool Hand Luke (1967) som skildrar en 

aspekt av fängelselivet i den amerikanska södern som man tidigare fokuserat på i filmer under 

30-talet, nämligen ”the chain gang” (fångar fastkedjade i varandra för att utföra fysiskt arbete 

i till exempel en jordbruksmiljö). 

 

Under 70-talet producerades tidigare nämnda exploitationfilmer och sportkomedin The Mean 

Machine, andra kända amerikanska filmproduktioner som Midnight Express (1978) och 

Papillon (1973) skildrade fängelsemiljöer utanför USA (Turkiet och Franska Guyana). Den 

kanske mest intressanta filmen var Fortune and Men‟s Eyes (1971) som skildrade 
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homosexualitet i fängelset på ett uppriktigt sätt. Detta var ett ämne som nu blev vanligare i 

fängelsefilmerna: 

 

”series of press exposés, the rise of gay liberation and the greater frankness of 

cinema generally combined to ensure that the new prison movies gave 

considerable space to it, in both its violent and affectionate forms”
21

 

 

80-talets fängelsefilmer innehöll bekanta teman som inte bröt någon ny mark, såsom våld i 

Lock Up (1983) och Penitentiary II (1982), flykt i Escape from Alcatraz (1980) och 

korruption och justitiemord i Fast Walking (1982). En film som stack ut från normen var den 

verklighetsbaserade Brubaker (1980) där Robert Redfords rollfigur försöker genomföra en 

fängelsereform och samtidigt kämpar mot korruption på lokal och statlig nivå. Källan för 

filmens inspiration var Thomas O. Murton som i slutet av 60-talet utseddes till superintendent 

vid två ”fängelsefarmer” i Arkansas.
22

 Under 80-talet introducerades även en ny form av 

fängelsefilm där handlingen utspelades i en science fiction-miljö. Mer specifikt för två filmer, 

Escape from New York och The Running Man (båda 1982), gällde det dystopiska skildringar 

av nya bestraffningsmetoder. Denna nya form av fängelsefilm fortsatte in på 90-talet med 

filmer som Fortress (1993) och No Escape (1994), i dess två filmer är det även värt att notera 

framställningen av fängelsecheferna, ansiktslösa och mekaniska; i No Escape som ett 

hologram och i Fortress som en robot.
23

 

 

The Shawshank Redemption (1995) var starten på ett rejält uppsving för populariteten och 

produktionen av fängelsefilm, under de närmsta åren som följde kan man notera filmer som 

Dead Man Walking (1996), Con Air (1997), The Green Mile, American History X, The 

Hurricane (alla 1999) med flera. Just The Shawshank Redemption är troligtvis den mest 

välkända och populära fängelsefilmen genom tiderna, det är en film som på IMDb (The 

Internet Movie Database) röstats fram till en av de allra mest populära filmerna någonsin.
24

  

 

Under 2000-talet har man märkt av en tydlig nedgång i Hollywood vad gäller produktionen av 

fängelsefilmer, Alan Parker (Midnight Express) gjorde en comeback inom genren med en film 
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vars fokus var ”death row” (avdelningen på amerikanska fängelser för dödsdömda), The Life 

and Death of David Gale (2003). Om man dock går utanför Hollywood-systemet kan det vara 

nämnvärt att ta upp två independentfilmer som behandlar amerikansk fängelsekultur, Animal 

Factory (2000) och Down Time (2001).
25

 

 

5.1.3 Hollywoods skildring av fängelser 

 

Paul Mason menar att i Hollywoods ögon fungerar fängelset som en maskin:  

 

“The discourse of machine pervades the prison film like the slamming of doors and 

the turning of keys. For Hollywood, the prison is a system with impenetrable 

swathes of regulations which grind on relentlessly. This mechanical representation 

of punishment emphasizes the inmate‟s struggle to survive and the process of 

dehumanization and othering, inherent in incarceration within the penal system. 

The monotony and regulation of prison life are most often depicted by the highly 

structured movement of prisoners.”
26

 

 

Vanliga bildsekvenser i amerikanska fängelsefilmer visar hur fångarna tar sig fram längs 

trappavsatserna av stål, hur de går upp och ner för trapphusen, fram och tillbaka mellan 

cellerna. Fängelsefilmer har ofta skildrat fångarnas repetitiva uppgifter och rastgårdens 

begränsade yta: 

 

“The constraint in and uniformity of movement serves both to underscore the 

highly structured system and routine of prison life, and to extend the machine 

allegory further. The visible movement of inmates against the backdrop of cold 

steel and grey concrete which contains them mirrors the working of a machine – 

prisoners are the cogs that turn, driving the huge mechanism of punishment 

relentlessly onward.”
27
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Mason påpekar att den maskinistiska diskursen har varit grundläggande inom amerikansk 

fängelsefilm och gett upphov till andra former av teman inom genren: flykt från maskinen, 

uppror mot maskinen, maskinens roll i processen och rehabiliteringen av intagna, och att träda 

in i maskinen från den fria världen som en ny intagen.
28

  

 

Många filmer är noga med att ge en klar bild av fängelsemiljön, de spartanska interiörerna 

som består av landgångar, trappor, galler och celldörrar, allt för att visa på den nästan 

industriella naturen av fängelset. Representationer av Alcatraz i diverse amerikanska filmer 

(som till exempel The Birdman of Alcatraz, Escape from Alcatraz och Murder in the first) 

tenderar alla att fokusera på de otrevliga omgivningarna.
29

 

 

Även fängelsechefens och systemets dominans över fångarna är ofta tydlig, detta visas bland 

annat genom de strikta reglerna inom fängelsemaskinen, vilket Robert Stroud (Burt 

Lancaster) berättar om i filmen The Birdman of Alcatraz: 

 

“I know ‟em. They‟re the same in all Pens. They tell you when to eat, when to 

sleep, when to go to the privy.”
30

 

 

När en fånge bryter mot reglerna blir han ofta straffad med en lång period av isolering, detta 

straff är inte alltid proportionerligt gentemot regelbrottet, något som skildras i till exempel 

Papillon och Cool Hand Luke.  

 

En annan aspekt av fängelseskildringarna, som är kopplat till det som tidigare har tagits upp, 

är den avhumaniserande processen. Män och kvinnor från utsidan dör och återföds i 

fängelsesystemet som en fånge som representerar nummer och statistik.
31

 Den 

avhumaniserande processen startar redan vid fångens, och publikens, introduktion till 

fängelset. Tonen sätts från ruta ett då man ur fångens perspektiv får se denne lämna ifrån sig 

sina tillhörigheter till en fängelsevakt, bli av med kläderna, bli avtvättad, tilldelad 

fängelsekläder och därefter puttas in i en cell. Olika versioner av detta händelseförlopp kan 

finnas i många fängelsefilmer, poängen är som sagt att visa hur personen avkläds sin civila 
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identitet och ikläds en ny identitet inom fängelsets murar. En av de starkaste symboliska 

förändringarna i denna process är rakandet av håret, något som ur ett historiskt perspektiv har 

representerat en kränkning av friheten och den personliga självständigheten. Man drar en 

tydlig gräns mellan en fånge och en vanlig medborgare.
32

 Denna avhumaniserande process är 

inget unikt för fängelsefilmer, det går även att notera i krigsfilmer där den unge mannen förs 

in i krigsmaskinen. 

 

Processen har även en narrativ funktion genom att få publiken att identifiera sig med 

huvudpersonen som måste genomgå detta, och att känna sympati för densamme. För att 

vidare väcka sympati är det vanligt förekommande att huvudpersonen tidigt i 

fängelseupplevelsen blir utsatt för övergrepp och misshandel, ofta av fångvaktarna.
33
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6. Teori 

 

Vi har kunnat konstatera att ämnen som dehumanisering och avindividualisering är centrala 

vad gäller populärkulturella fängelseskildringar (detta är något vi till viss del kommer beröra i 

analys och slutdiskussion). Dock innebär det samtidigt att kulturella och sociala identiteter 

kan komma att förstärkas och bilda tydligare kollektiva identiteter, som ni exempelvis kan ta 

del av under rubriken Grupperingar inom Oz i materialavsnittet. 

 

Eftersom konceptet om kollektiva identiteter blir tydligare i denna kontext gällande 

populärkulturella fängelseskildringar är det intressant att se på olika former av 

stereotypiseringar, något vi kommer ta upp i denna teoridel och senare applicera på materialet 

i analysen. 

 

6.1 Representation 

 

Det finns en lockelse och spänning kring det vi inte är fullständig bekanta med, en fascination 

vad gäller det lite okända. Konceptet av Den andre och hur man på olika sätt väljer att 

representera Den andre i diverse mediala sammanhang är ett ämne och tema som ständigt 

skapar diskussion och debatt, och är ett tydligt inslag i vårt moderna samhälle. Representation 

kan ge upphov till stereotyper och fördomar men representationerna speglar naturligtvis den 

samtida och mediala kontext de skapats i. Men vad är det för praktiker som används idag för 

att representera det som, i avsändarens ögon, skiljer sig från normen och var finns ursprunget 

till dessa uttryck?  

 

Personer som skiljer sig från majoriteten tenderar att ofta bli utsatta för en binär form av 

representation. De blir representerade genom väldigt tydliga och extrema binära motsatser, 

t.ex. bra/dålig, civiliserad/primitiv, ful/överdrivet attraktiv och så vidare.
34
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Foton och bilder överlag är en stark visuell representation, varje bild innehar ofta i sig en 

enskild mening men om man placerar bilden i en kontext, jämför den med andra bilder, texter 

och andra mediala uttryck, kan den få en ny dimension och till och med kanske få en ny 

mening. Även om varje bild har en specifik betydelse innebär denna intertextualitet att ett 

mönster kan uppenbara sig om man ser det hela i en större kontext.
35

 Vidare är det skillnaden 

mellan två motpoler, binära oppositioner, som skapar mening, det är i kontrasten man finner 

det intressanta, utan olikhet kan inte mening existera.
36

 Det finns dock en risk att man missar 

de gråa nyanserna om man ser på detta svartvita förhållande mellan två parter. Men det går att 

göra det lite förenklade förhållandet något mer komplext eftersom filosofen Jacques Derrida 

har hävdat att det finns väldigt få neutrala binära oppositioner. Det finns alltså ofta en mer 

dominerande motpol som skapar ett maktförhållande mellan de två, se till exempel på 

förhållandet mellan vit/svart, män/kvinnor med flera.
37

 (Under rubrikavsnitt 6.2 kommer vi 

att utveckla teorin om binära oppositioner) 

 

Det går även att argumentera för att kultur är beroende av att ge saker mening genom att 

placera dem inom ett klassificerande system, återigen lägger man tyngden på just olikhet. För 

att illustrera detta delade den franske antropologen Claude Lévi-Strauss upp mat i två grupper 

för att ge dem mening, dessa grupper var mat som äts rå och mat som äts tillagad, men det går 

ju även att klassificera mat som frukt och grönsaker, förrätter och efterrätter.  Detta system är 

dock något problematiskt eftersom saker kan dyka upp i fel kategori eller inte passar in i 

någon redan existerande kategori (till exempel är man som mulatt varken svart eller vit). 

Kulturer är beroende av tydliga system, något som inte passar in i detta stör alltså ordningen 

och sticker ut på ett tydligt sätt. Men det som är i periferin socialt sätt kan vara i centrum rent 

symboliskt.
38

 Något som dock är viktigt att alltid ha i åtanke är att olikhet är ambivalent: 

 

”It can be both positive and negative. It is both necessary for the production of 

meaning, the formation of language and culture, for social identities and a 

subjective sense of the self as a sexed subject – and at the same time, it is 
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threatening, a site of danger, of negative feelings, of splitting, hostility and 

aggression towards the „Other‟.”
39

  

 

6.1.1 Exempel på representation 

 

Utforskandet och kolonisationen av Afrika orsakade en explosion av populära 

representationer, ett exempel var spridningen av bilder och teman genom annonser i 

Storbritannien i slutet av 1800-talet. Bilder målades upp av den vite utforskaren på äventyr i 

Afrika, mötandes exotiska svarta människor. Anne McClintock hävdar att: 

 

”the Victorian middle-class home became a space for the display of imperial 

spectacle and the reinvention of race, while the colonies – in particular Africa – 

became a theatre for exhibiting the Victorian cult of domesticity and the 

reinvention of gender”
40

 

 

Otaliga bilder föreställandes de imperialistiska hjältarna i det mörkaste Afrika kunde ses på 

alla möjliga produkter, från tändsticksaskar till whiskyflaskor: 

 

”No pre-existing form of organized racism had ever before been able to reach so 

large and so differentiated a mass of the populace”
41 

 

6.1.2 Stereotypisering 

 

Stereotypisering innebär att man beskriver en specifik grupp av människor genom att 

generalisera och selektivt välja ut ett eller några (ofta negativa) utmärkande tecken för att 

definiera gruppen som helhet. Medieproducenter har ofta försvarat användandet av 

stereotyper som en metod för att överföra mycket komplex information på ett bekant och lätt 

igenkännligt sätt. Det finns även en viss konsensus om att stereotyper har en ideologisk 

funktion genom att använda dem för att kategorisera sociala grupper och komma underfund 
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med deras status och betydelse i jämförelse med andra sociala grupper i till exempel ett 

samhälle.
42

 

 

Stuart Hall beskriver stereotypen av en person på följande sätt: 

 

“Stereotypes get hold of the few ‟simple, vivid, memorable, easily grasped and 

widely recognized‟ characteristics about a person, reduce everything about the 

person to those traits, exaggerate and simplify them, and fix them without change 

or development to eternity./…/So the first point is – stereotyping reduces, 

essentializes, naturalizes and fixes „difference‟.”
43

 

 

Vidare hävdar Hall att stereotypisering sätter upp en symbolisk gräns mellan det normala och 

det avvikande, det acceptabla och det oacceptabla, ”insiders” och ”outsiders”. Det gör helt 

enkelt en skillnad mellan Oss och Dem. 

 

”It facilitates the ‟binding‟ or bonding together of all of Us who are „normal‟ into 

one „imagined community‟; and it sends into symbolic exile all of Them – „the 

Others‟ – who are in some way different – „beyond the pale‟.”
44

 

 

6.1.3 Binära oppositioner 

 

Som ni läst ovan finns det en hel del olika metoder när man skapar identiteter och 

representationer, men en grundläggande aspekt av detta är teorin om binära oppositioner. 

 

För att skapa en identitet hos en person som man egentligen inte har särskilt stor kännedom 

om är det inte alls otänkbart att man först placerar denna person i ett fack, en på förhand given 

stereotyp som ska berätta om vem denna person är och vilka egenskaper denne besitter. 

Denna person får också, förutom att tilldelas egenskaper byggd på förutfattade meningar, 

även representera en hel grupp med människor som då alltså borde ha samma karaktär och 

egenskaper som liknar dennes. Att skapa stereotyper kan därför tyckas väldigt lätt. Då denna 
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person kanske ser ut på ett annat sätt, har andra behov, konverserar, för sig och prioriterar 

annorlunda är denna alltså inte, på åtminstone något plan, likadan som en själv. Skillnaderna 

är det som utmärker personen och gör denne annorlunda till det man är van vid och är vid en 

första titt inte som de andra i den vedertagna, etablerade kulturen.  

 

För att lättast utmärka en skillnad delar man upp saker och ting i olika motsatser, 

oppositioner. Efter att ha kartlagt en persons egenskaper på detta sätt är det sedan bara att 

kategorisera in denne i de grupper där den tycks passa in, till skillnad från en själv. Det kan 

handla om allting från självklara yttre egenskaper som man/kvinna, vit/svart, lång/kort, 

tjock/smal, gammal/ung och så vidare, till mer personlighetsbundna egenskaper som 

snäll/dum och passionerad/likgiltig men även kulturella egenskaper som bland annat 

innefattar religion, civilisation och historia. Dessa oppositioner är dock sällan helt neutrala, 

som Kathryn Woodward skriver i sin text Identity and Difference: 

 

”The French feminist writer Hélène Cixous takes up Derrida‟s point about the unequal 

distribution of power between the two terms, but focuses on gender divisions and argues 

that this power opposition also underpins social divisions, especially those between 

women and men /…/ Cixous argues that, not only is thought constructed in terms of 

binary oppositions, but that in these dualism one term is valued more than the other; 

often one is the norm and the other is “other” – seen as deviant or outside. If you think of 

“high” and “low” in terms of culture, what sorts of activity do you associate with high 

culture – opera, ballet Theatre? What activities are stereotypically associated with “low” 

culture –soap operas, popular music?”
45

 

 

Ett av de allra tydligaste exemplen på hur man kan kategorisera in människor i grupper 

grundade på dessa faktorer är så klart oppositionen mellan den vita och den svarta mannen då 

Afrika koloniserades av Europa. De vita påstods, från deras egna perspektiv så klart, stå för 

civilisation, högkultur och intelligens så fick de svarta kategoriseras av motsatsen; de hade 

hett temperament, var nästan djuriska i sinnet och använde instinkt snarare än intelligens. De 

svarta fick representera det naturligt barbariska till de vitas utvecklade civilisation. De svarta 

såg dock inte utvecklingen ur samma perspektiv, där natur och kultur var motsatser för de 

vita, så gick de hand i hand hos de svarta, det ena kunde inte vara utan det andra utan vävdes 

istället samman. Fast än det har passerat många år sedan dess så har representationen av 
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svarta människor till viss del stannat kvar i våra medvetanden. Fortfarande kan den svarta 

mannen representera en stark naturlig sexualitet och kraft, där de snarare väljer att finna sig i 

tillvaron istället för att utvecklas, såväl individer som grupp.
46

  

 

Sociologen Stuart Hall menar att dåtidens västerländska människor resonerade på följande 

sätt:  

 

“The Negro, it was argued found happiness only when under the tutelage of a white 

master. His/her essential characteristics were fixed forever – “eternally” – in Nature. 

Evidence from slave insurrections and the slave revolt in Haiti (1791) had persuaded 

whites of the instability of the Negro character. A degree of civilization, they thought, had 

rubbed off on the “domesticated” slave, but underneath slaves remained by nature 

savage brutes; and long buried passions, once loosed, would result in “the wild frenzy of 

revenge and savage lust for blood.”
47

    

 

Binära oppositioner som tanke må skapa fördomar och ytliga iakttagelser, men kan också med 

fördel användas för att urskilja mönster och uppfattningen om grupperingar i dag, till exempel 

inom film. I början av 1900-talet fanns det fem huvudsakliga stereotyper av svarta som var 

välrepresenterade och till stor del grundade på motsatsen mellan de vitas kultur och de svartas 

natur. Den första gruppen är ”den goda negern”, de som uppförde sig väl men som ändå blev 

trakasserade och förföljda, men som ändå behöll sin vänlighet och tro på den goda människan. 

En annan grupp var de lågaktiga dagdrivarna som var lata, tjuvaktiga och opålitliga. Ofta sågs 

de syssla med spel och dobbel eller lättviktig underhållning. En tredje vanlig representation 

var mulattkvinnan, sexig, vacker och attraktiv för både vita och svarta, men som inte kan 

vänta sig ett lyckligt slut på grund av hennes bakgrund. Den fjärde typen känner vi igen som 

den tjocka hushållerskan som styr sin arbetsplats, allt som oftast för en rikare vit högsocietets 

familj, med järnhand och passion. Den sista gruppen var de stora, starka och våldsamma 

uslingar som antingen var på jakt efter kvinnor, vita människor att trakassera eller både och. 

Även om många av dessa stereotyper har utvecklats och utökats kan man fortfarande hitta 

spår av dem i mer aktuella stereotyper i dagens film, till exempel gangsterrapparen, den 
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översmyckade hallicken, drogkungen eller de våldsamma, kaxiga ungdomarna i ett 

gatugäng.
48

      

 

6.2 Den totala institutionen 

 

Eftersom karaktärerna i Oz påverkas av miljön i olika stor utsträckning anser vi det vara 

relevant att gå in på den totala institutionen och beskriva hur den institutionella miljön kan 

påverka individen. 

 

En total institution kan enklast beskrivas som en plats där en grupp människor lever och 

arbetar tillsammans. Denna plats är tungt administrerad och människorna som arbetar där är 

isolerade och är oftast bosatta där under en längre tid. Det finns ett flertal olika varianter på 

institutioner av detta slag, till exempel att leva på ett kloster, vara inlagd på ett mentalsjukhus 

eller tjänstgöra inom militären. Men det som är mest relevant för denna uppsats är så klart att 

vara intagen på ett fängelse av något slag.
49

   

 

De olika varianterna på totala institutioner har olika syften även om levnadssituationerna och 

villkoren för människorna som bor på dem ofta påminner om varandra. En variant är att 

skydda personer som inte kan ta hand om sig själva men som inte är någon fara för samhället. 

Det kan handla om blinda, äldre eller föräldra- och hemlösa.  En andra kategori är olika typer 

av institutioner som på bästa sätt ska kunna genomföra en arbetsuppgift där personalen av 

praktiska anledningar måste vara isolerade av omvärlden, som militäranläggningar, vissa 

typer av herrgårdar eller fartyg. En tredje typ är de som, ofrivilligt, försätter samhället i fara 

och kanske inte kan ta hand om sig själva. Det kan handla om olika typer av sanatorium eller 

mentalsjukhus. En fjärde variant är de som fungerar både som en plats för reträtt från 

omvärlden som en religiös övningsplats, allt som oftast i form av kloster av olika slag. 

Slutligen har vi de institutioner som inte siktar på att de intagna ska må så bra som möjligt, 

eller lära sig att utföra en speciell uppgift utan för att skydda samhället, från människor som 

medvetet försökt skada det på ett eller annat sätt, fängelser av olika slag.
50
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En av de främsta grundprinciperna med totala institutioner är att bryta ner de vanliga friheter 

och rutiner som de intagna på institutionen tidigare tog för givna; saker som att arbeta, äta, roa 

sig hur, var och med vilka man vill och vara sin egen auktoritet med friheten att själv ansvara 

över sitt liv. Meningen är alltså att bryta ner de intagnas identitet, förvandla denne till ett 

objekt eller en maskin för att sedan bygga upp en identitet på nytt som bättre tjänar samhället 

eller fyller sitt nya syfte på ett bättre sätt. En total institution siktar på att bryta ner dessa 

friheter och civila rättigheter på en rad olika sätt. Mest tydligt är att de intagna svarar inför en 

gemensam överlägsen auktoritet som de måste åtlyda och dessutom inom samma ständiga 

miljö. De får inte skapa sitt eget schema, utan hela deras vistelse på institutionen bestäms av 

någon annan som de inte har någon möjlighet att påverka. Dessa sysslor saknar någon form av 

minsta lilla spontanitet och är planerad med stor noggrannhet, där den ena aktiviteten övergår 

till den andra oftast utan uppehåll och på ett sätt som stämmer överrens med de officiella 

stadgar och regler som är skrivna. De måste dessutom, med några få undantag om man inte 

tvingas leva helt isolerad, genomföra dessa aktiviteter med alla andra människor som befinner 

sig i exakt samma position på ett likadant sätt. Möjligheter att gå utanför ramarna och inte 

göra precis som stadgarna meddelar är mycket små då de intagna dessutom är övervakade av 

en auktoritär personal en stor del av tiden i deras vistelse på institutionen. 
51

 

 

Särskilt känslig är den som nyligen har skrivits in på anstalten, då det blir en total omställning 

från personens tidigare levnadssätt. När allt som den intagne visste rasar samman börjar denne 

oftast tvivla på sig själv, efter att ha blivit utsatt för olika prövningar, kränkningar och 

förödmjukelser, detta för att testa om den intagne kommer att vara ett framtida problem. Om 

han redan från början ger med sig kommer han eller hon förmodligen inte att vara ett problem 

i framtiden, utan vara skötsam. Annars är förhoppningen att denne ska underkasta sig tids nog 

och våndan fortsätter därmed till dess. Efter hand så börjar den intagnes moral istället att 

förändras, och så även dennes syn på sig själv och dem den intagne betraktar vara sina nära.
52

  

 

Ju mer den intagne lyder och visar förbättring får denne också ökade förmåner och rättigheter, 

något som åtminstone kan påminna om några av de civila ättigheterna de tidigare var i 

besittning av. Att få njuta av någonting och stå utanför mängden för ett ögonblick, ett litet 

                                                   
51 Goffman, s. 14f 

52
 Ibid, s. 20ff 
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möte med samhället utanför och ett litet steg i återbyggandet av en ny identitet. Det är inte 

heller ovanligt att de intagna själva skapar en så kallad ”sekundär anpassning” sinsemellan, 

det vill säga erhålla dessa njutningar utan auktoritets medgivande och på olagligt sätt, som till 

exempel droghandel. Fastän det inte ses med blida ögon av personalen betyder det att de 

intagna själva har skapat vissa sociala regler inom den hårt kontrollerade anstalten och skapat 

medel för egen social kontroll, till exempel att hindra andra intagna från att skvallra för 

personalen. Även detta hjälper den intagne att känna igen sig själv, och bevisar att de 

fortfarande har åtminstone någon kontroll över sin omgivning. 
53

     

 

Eftersom att de intagna ofta utför aktiviteter tillsammans med andra tyr de sig ofta till 

varandra och kan i bästa fall träffa någon de kan påstå komma att bli nära. Då de följer samma 

regler och stadgar, är det sannolikt att de även får samma straff vid avvikelser från dessa 

vilket på sikt kan leda till att fångarna känner sig orättvist behandlade och har således 

åtminstone någonting gemensamt att ägna sin tid åt; att hämnas på anstalten i sig. De intagna 

kan i övrigt vara väldigt olika men tvingas mer eller mindre till att gemensamt möta sitt öde i 

en slags stödgrupp där de kan skapa något som kan liknas med anti-regler, i opposition mot 

institutionen. Fångarna dömer varandra till en mildare grad (för anledningen till att de är 

fängslade) än andra och stärker istället en gemensam känsla av bitterhet och orättvisa mot 

världen som ligger utanför murarna. Erving Goffman beskriver i sin bok, Totala Institutioner, 

företeelsen på följande sätt.     

 

”När en lagbrytare blivit orättvist eller överdrivet bestraffad och underkastas en 

mer kränkande behandling än lagen föreskriver, så kommer han att få ett försvar 

för sitt brott, något som han inte hade när han utförde det. Han beslutar sig för att 

”ge igen” för den orättvisa behandling han fått utså i fängelset och att utkräva 

vedergällning genom ytterligare brott så fort han får möjlighet. I och med det 

beslutet blir han brottsling.”
54

 

 

                                                   
53 Goffman, s. 46 
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7. Metod 

 

7.1 Narrativ analys 

 

Narrativ innebär kort och gott ett berättande, hur man kan framställa verkliga eller fiktiva 

händelser i ett tidsbundet förlopp och fungerar på ett ungefärligt liknande sätt inom de allra 

flesta medieformer; såväl film och böcker som serietidningar och tv-serier, men även 

vetenskapliga redovisningar och vanliga enkla samtal använder sig av ett narrativ för att 

förtälja en historia.
55

 

 

1928 skrev den ryska författaren Vladimir Propp en bok där han analyserade ryska folksagor, 

med avsikten att förtydliga de narrativa strukturer som de alla innehåller och hur man bäst 

kommer att förstå dem. Det han huvudsakligen menade var av vikt var funktioner, varför en 

karaktär handlade som den gjorde, och vad det får för betydelse och konsekvenser för 

berättelsen. Då strukturen i berättelsen inte behöver påverka temat för den samme, menade 

han att dessa funktioner kunde appliceras på flera berättelseformer, och inte exklusivt för just 

ryska folksagor, utan de fungerar här bara som ett talande exempel.
56

 

 

Enligt Propp så fungerar karaktärerna och deras handlingar som vad som kan kallas en 

klassisk dramaturgi, även om vissa av funktionerna är mindre tydliga än andra, och ibland i en 

annan ordning. De flesta narrativ tycks enligt honom fungera ungefär så här: Hjälten 

introduceras, ofta tillsammans med dennes familj. Snart efter kommer en bov som lurar och 

skapar kaos. Snart har boven också på ett eller annat sätt skadat hjältens familj, och han måste 

ge sig av för att hämnas, alternativt lämna familjen i sorg. I sin jakt eller sitt sökande får 

hjälten utså test av olika slag, och erhåller snart ett magiskt verktyg som ska hjälpa honom i 

hans uppdrag. Snart möts hjälten och boven i strid och efter lite tidiga motgångar är hjälten 

segrare och återvänder hem. Väl där försöker någon annan dock att ta äran för hjältedådet och 

                                                   
55 http://www.ne.se/artikel/1097954 hämtad den 11 december 2008 

56
 Arthur Asa Berger, Popular culture genres: theories and texts, SAGE (1992), s. 13-15 
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hjälten måste motbevisa detta, vilket denne gör till den falska hjältens förtret. Boven blir till 

slut straffad och hjälten gifter sig och får kungakronan.
57

  

 

Eftersom Oz är en väldigt mångfacetterad tv-serie med väldigt många karaktärer, och en 

berättelse som ofta sträcker sig över flera säsonger, samtidigt som det är ett flertal olika 

sekundära berättelser av vikt, skulle Propps funktionsanalys vara lite för simpel för att 

användas på ett tillfredställande sätt. Istället är en metod att föredra som har sin grund i 

Propps karaktärer och funktioner, som på ett mer precist vis tydliggör och fördjupar 

karaktärernas roller och handlingar. 

 

Genom att lägga till binära oppositioner (läs mer under teorikapitlet) till Propps funktioner 

skapas ett samspel mellan motsatserna. Detta samspel utformar sig sällan positivt utan 

tenderar att snarare oftast leda till konflikter och genom att den ena parten vill vara allt den 

andra parten inte är, och tvärtom, skapas en bredare bakomliggande mening.
58

 Ställer man 

upp vanliga handlingar, mål och karaktärer och dess motsatser i en tabell synliggörs 

skillnaden mellan hjälten, skurken och deras roll i tv-seriens narrativ: (Egen översättning) 

 

Primära karaktärer
59

 

Hjältar Skurkar 

Medhjälpare Undersåtar 

Prinsessor Sirener 

Magiker Häxmästare (svart magi) 

Donatorer Förhindrare 

Sökare Undvikare 

Antihjältar Falska hjältar 

Härskare Ofrälsta 

 

Bashandlingar för karaktärer
60

 

                                                   
57 Berger, s. 16 

58 Ibid, s. 17. 

59 Ibid, s. 19 

60
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Samarbeta Tävla 

Hjälpa Hindra 

Fly Fängsla 

Försvara Attackera 

Initiera Svara på initiativ 

Förklä Avslöja 

Kärlek Hat 

Tydliggöra Mystifiera 

Jaga Undvika 

Tala sanning Ljuga 

Tillåta Neka 

Fråga Svara 

Rädda Försätta i fara 

Skydda Hota 

Lida Straffa 

Göra sig av med Sammankalla 

Behålla Förlora 

 

 

Mål
61

 

Segra över skurk Segra över hjälte 

Rädda offer Kidnappa offer 

Fullfölja uppdrag/mål Hindra hjälten från att fullfölja uppdrag/mål 

Gottgöra en brist Skapa brist 

Frihet Slaveri 

 

 

 

 

 

                                                   
61

 Berger, s. 19 
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8. Analys – Oz 

 

8.1 Narrativ analys 

 

I denna del av analysen tittar vi närmare på hur grupperna och karaktärerna kan gestaltas och 

kategoriseras enligt den narrativa analysmodell vi presenterade i metodavsnitten (primära 

karaktärer, bashandlingar för karaktärer, mål). För att skapa en bra överblick för de handlingar 

grupperna utför har vi valt att lägga in tabeller som presenterar denna statistik och på så sätt 

förtydliga hur grupperna skildras i tv-serien. Just handlingarna är den mest lättöverskådliga 

kategorin, därför kommer vi endast beröra de andra två kategorierna i texten och hänvisa till 

bilagor för en tydligare förteckning.  

 

Vi har valt att inkludera faktarutor för att tydligare illustrera grupperna agerande som ett 

komplement till själva huvudtexten, siffrorna visar på de sammanlagda tillfällen då grupperna 

(och gruppernas medlemmar) utfört dessa specifika handlingar under de tre första säsongerna 

av Oz. Faktarutorna innehåller inte alltid samma typ av handlingar eftersom vi har valt att 

endast inkludera de handlingar som de enskilda grupperna faktiskt utför. Alla de handlingar 

som är inkluderade i faktarutorna tas inte upp i texten eftersom vi valt att fokusera på de 

handlingar som förekommer flest gånger och känns mest relevanta i denna kontext. 

 

Vi vill poängtera att handlingarna som tas upp är sådana som är av vikt för narrativet, att till 

exempel Muslims har 0 på ”Talar sanning” innebär inte att de alltid ljuger, det görs helt enkelt 

aldrig någon poäng av att de talar sanning. Utifall någon av handlingarna tycks oklara på 

förhand kommer vi att förklara dem i texten, vidare har vi även i bilagor listat vilka karaktärer 

i tv-serien som passar in på de primära karaktärsbegreppen samt deras mål.  

 

8.1.1 Aryans och Bikers 
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Aryans och Bikers 

Samarbetar: 4 Tävlar: 0 

Hjälper: 4 Hindrar: 1 

Försvarar: 0 Attackerar: 7 

Fly: 1 Fängsla: 0 

Förklär: 2 Avslöjar: 2 

Älskar: 3 Hatar: 4 

Tydliggör: 1 Mystifierar: 1 

Jagar: 0 Undviker: 1 

Talar 

sanning: 1 

Ljuger: 1 

Tillåter: 1 Nekar: 3 

Frågar: 2 Svarar: 1 

Räddar: 0 Försätter i fara: 

5 

Skyddar: 1 Hotar: 6 

Lider: 2 Straffar: 8 

Gör sig av 

med: 0 

Sammankallar: 

1 

 

Dessa två grupper representeras mer eller mindre av tre 

karaktärer; Vern Schillinger (Aryan), Scott Ross 

(Biker) och Jaz Hoyt (Biker) de båda grupperna har 

dock fler medlemmar men de förblir för det mesta 

namnlösa med några undantag. Det rör sig alltså om 

två enskilda grupper men vi har valt att slå ihop dem 

eftersom de allt som oftast är tätt sammankopplade och 

det ibland är svårt att särskilja vilken grupp av de två 

en person tillhör. Vid något enstaka tillfälle kommer de 

dock i konflikt med varandra. 

 

Vern Schillinger framställs sällan på ett särskilt 

smickrande sätt, endast vid ett fåtal tillfällen framstår 

han som något mer sympatisk i sina handlingar, när 

han till exempel visar omtanke för sina barn (älskar) 

och i början av första säsongen när han skyddar Tobias 

Beecher från Adebisi; snart visar det sig dock att han 

inte gör detta av omtanke, detta är en taktik han 

använder vid ytterligare ett tillfälle i säsong 2 med Cyril O’Reily. Istället går många av hans 

handlingar i första säsongen ut på att straffa och hota just nämnda Beecher, ofta på ett sexuellt 

och psykiskt dominerande sätt.  Det kan vara värt att poängtera att Schillinger, trots sin 

hotfulla personlighet, aldrig attackerar någon med fysiskt våld under hela första säsongen. 

Under säsong 2 och 3 visar han dock upp mer av sin våldsamma sida, till exempel när han 

tillsammans med Chris Keller bryter Beechers armar och ben, när han knivhugger densamme 

och när han tillsammans med två andra Aryans korsfäster pedofilprästen Robert Sippel. 

Aryans och Bikers kan dock visa upp mer goda sidor, åtminstone vid ett tillfälle då Jaz Hoyt 

initierar en pengainsamling för Rebadovs cancersjuka barnbarn.  

 

När det gäller karaktärsmålen vill Schillinger dominera Beecher till underkastelse (slaveri) 

och när den planen till slut misslyckas och snarare blir kontraproduktiv försöker han hämnas 

på Beecher och skapa en brist genom att nästan driva honom till vansinne.  

 

8.1.2 Christians 
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Christians 

Samarbetar: 2 Tävlar: 0  

Hjälper: 2 Hindrar: 4 

Initierar: 1 Svarar på 

initiativ: 0 

Frågar: 1 Svarar: 0 

Lider: 1 Straffar: 0 

 

Gays 

Samarbetar: 

1 

Tävlar: 0 

Hjälper: 1 Hindrar: 0 

Försvarar: 2 Attackerar: 1 

Förklär: 1 Avslöjar: 1 

Tillåter: 1 Nekar: 0 

Behåller: 1 Förlorar: 0 

 

Christian är en relativt anonym grupp som inte gör så 

mycket väsen av sig. Något de främst gör är att hindra 

de andra fångarna från att utföra handlingar de anser 

vara moraliskt fel. En medlem, Jonathan Coushaine, 

försöker även hjälpa till på avdelningen genom att 

agera lärare i utbildningsprogrammet. Deras ledare 

William Cudney samarbetar under en period med Ryan 

O’Reily och förser honom med kloralhydrat i syfte att 

droga utvalda deltagare i den interna boxningsturneringen. 

 

8.1.3 Gays 

 

Även Gays är en ganska anonym grupp som för det 

mesta håller sig i bakgrunden och inte blandar sig i de 

andra gruppernas aktiviteter. Det enda riktiga 

undantaget är Richie Hanlon som får försvara sig mot 

Aryans trakasserier och straffas rejält på grund av 

detta.  Han avslöjar dessutom information för 

fängelseledningen angående en våldtäkt eftersom att 

han ”gillar att ta den i röven men inte gillar våldtäkt för det”. Gays som grupp hjälper även 

Italians med att döda Antonio Nappa eftersom att han var på väg att avslöja hemligheter 

angående deras organisation. 

 

8.1.4 Homeboys 

 

Homeboys är den grupp i Emerald City som är mest impulsiva när det gäller våldsamma 

yttringar, de kan attackera utan någon specifik anledning, även om det oftast handlar om att 

sätta sig i respekt gentemot de andra grupperna. Ofta kommer andra grupper eller individer 

till någon av Homeboys när de vill ha någon dödad. De är öppna för samarbete med andra 

grupper men nekar folk om de känner att de inte kan dra nytta av ett samarbete. Trots att de 

kan verka impulsiva är de även affärsinriktade och avbryter till exempel sin pågående fejd 

med Italians för att kunna samarbeta och på så sätt öka sin makt. Det är inte heller ovanligt 
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Homeboys 

Samarbetar: 

10 

Tävlar: 3 

Hjälper: 3 Hindrar: 3 

Försvarar: 1 Attackerar: 14 

Initierar: 2 Svarar på 

initiativ: 0 

Förklär: 4 Avslöjar: 1 

Älskar: 2 Hatar: 1 

Tydliggör: 1 Mystifierar: 0 

Jagar: 0 Undviker: 2 

Talar 

sanning: 2 

Ljuger: 2 

Tillåter: 3 Nekar: 9 

Frågar: 3 Svarar: 1 

Räddar: 0 Försätter i fara: 

9 

Skyddar: 0 Hotar: 4 

Lider: 1 Straffar: 3 

Gör sig av 

med: 6 

Sammankallar: 

0 

Behåller: 1 Förlorar: 1 

 

med stridigheter och maktkamper inom gruppen, 

speciellt Wangler och Adebisi försöker hindra och göra 

sig av med varandra vid flera tillfällen.  

 

De flesta av medlemmarna framstår som ganska 

känslokalla, med Adebisi och Wangler i spetsen, men 

om det är någon som sticker ut är det Jefferson Keane. 

Keane är från början gruppens ledare men ser efter ett 

tag en lockelse med den muslimska läran och lämnar 

därför gruppen för Muslims. 

 

Det finns några karaktärsmål som kan vara värda att 

uppmärksamma när det gäller Homeboys (förutom att 

de vill samarbeta med andra gäng av affärsskäl). Paul 

Markstrom (en narkotikapolis som jobbar under 

täckmantel) försöker fullfölja sitt uppdrag genom att 

infiltrera gruppen, Adebisi försöker aktivt hindra 

Wangler från att ta sin high school-examen så att han 

inte ska glömma vem han är, Adebisi försöker även 

senare att gottgöra en brist genom att själv komma i kontakt med sina afrikanska rötter. 

Slutligen är det, återigen, Adebisi som berövar Wanglers frihet genom att dominera honom. 

 

8.1.5 Irish 

 

Irish är nästintill en enmansshow bestående av den manipulative och falske Ryan O’Reily. 

Det gruppen saknar i resurser och antal kompenserar han med stora ambitioner och sitt kvicka 

sinne. Det märks om inte annat när man kan konstatera att han ligger bakom mer eller mindre 

vartenda mord i Emerald City under den första säsongen (försätta i fara), detta fortsätter även 

i säsong två och tre om än kanske inte till lika stor grad. Eftersom han är ensam samarbetar 

han med allt från Homeboys och Italians till korrupta vakter, inte sällan försöker han även 

spela ut grupperna mot varandra och manipulera dem genom att bland annat skvallra för 

fängelseledningen och olika grupper gällande andra fångars förehavanden och aktiviteter 

(avslöja).  
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Irish 

Samarbetar: 

13 

Tävlar: 0 

Hjälper: 1 Hindrar: 2 

Försvarar: 0 Attackerar: 4 

Initierar:1 Svarar på 

initiativ: 0 

Förklär: 0 Avslöjar: 6 

Älskar: 4 Hatar: 0 

Tydliggör: 0 Mystifierar: 0 

Talar 

sanning: 2 

Ljuger: 5 

Tillåter: 0 Nekar: 5 

Frågar: 5 Svarar: 0 

Räddar: 0 Försätter i fara: 

12 

Skyddar:1 Hotar: 1 

Gör sig av 

med: 3 

Sammankallar: 

0 

 

Italians 

Samarbetar: 

11 

Tävlar: 0 

Hjälper: 3 Hindrar: 0 

Försvarar: 0 Attackerar: 5 

Initiera: 1 Svara på 

initiativ: 0 

Förklär: 0 Avslöjar: 2 

Älskar: 2 Hatar: 1 

Tydliggör: 0 Mystifierar: 0 

Talar 

sanning: 0 

Ljuger: 1 

Tillåter: 0 Nekar: 5 

Frågar: 0 Svarar: 1 

Räddar: 0 Försätter i fara: 

6 

Skyddar: 1 Hotar: 3 

Lider: 1 Straffar: 1 

Gör sig av 

med: 5 

Sammankallar: 

0 

Behåller: 0 Förlorar: 2 

 

 

Han visar upp en mer känslosam sida när han förälskar 

sig i fängelsedoktorn Gloria Nathan, men eftersom 

kärleken inte är besvarad utvecklar sig förälskelsen till 

något destruktivt som till slut leder till att han beordrar 

sin mentalt handikappade bror Cyril att mörda Glorias 

make. Ryan är även vänlig och beskyddande gentemot 

Cyril, förutom när han utnyttjar honom för sin egen 

vinnings skull. 

 

O’Reily har ett uttalat mål som innebär att han ska 

hämnas på och döda Dino Ortolani, eftersom Ortolani 

vid ett tidigare tillfälle utanför murarna skjutit O’Reily 

och dödat en av hans kompanjoner. Han vill dessutom 

hämnas på Schillinger på grund av Aryans våldtäkt på 

Cyril. Som en produkt av just detta vill han skydda och 

rädda Cyril genom att få honom förflyttad från Gen 

Pop till Em City. 

 

8.1.6 Italians 

 

Italians fokuserar mestadels på att göra affärer och de 

försöker styra knarkhandeln som pågår i fängelset till 

en så stor del som möjligt. Detta innebär att de för det 

mesta gärna samarbetar med andra grupper, men är 

även noga med att poängtera att till syvende och sist är 

det de som bestämmer och har det sista ordet. Detta 

kan man se på ett tydligt sätt genom de gånger de nekar 

andra vad gäller förfrågningar om diverse saker och 

tjänster. Det är som sagt Italians som bestämmer över 

kriminaliteten i Oz och om de känner att deras status 

hotas är de inte sena med att ta till brutalt våld som ett 
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Latinos 

Samarbetar: 

4 

Tävlar: 0 

Hjälper: 5 Hindrar: 2 

Försvarar: 1 Attackerar: 7 

Initierar: 1 Svarar på 

initiativ: 0 

Förklär: 1 Avslöjar: 1 

Talar 

sanning: 2  

Ljuger: 0 

Älskar: 4 Hatar: 0 

Jagar: 0 Undviker: 1  

Tillåter: 1 Nekar: 5 

Frågar: 2 Svarar: 2 

Räddar: 0 Försätter i fara: 

2 

Skyddar: 0 Hotar: 2 

Lider: 2 Straffar: 1 

Gör sig av 

med: 1 

Sammankalla: 

0 

Behålla: 0 Förlora: 1 

 

avskräckande exempel, eller för att göra sig av med konkurrensen. För att illustrera detta kan 

man nämna ett tillfälle där de torterar en Homeboys-medlem till döds och sedan skickar hans 

avskurna penis i en låda till ledaren för Homeboys (här utför de alltså både straff, hot och 

göra sig av med som handling).  

 

Även om de är affärsinriktade, kyliga och våldsamma kan de även visa kärlek gentemot 

främst familjemedlemmar, som till exempel när den livstidsdömde Dino Ortolani säger till sin 

fru att hon ska hitta en ny man som kan försörja henne och barnen. 

 

Det är svårt att hitta något specifikt mål för karaktärerna i denna grupp, det närmaste som kan 

liknas vid ett mål är att Nino Schibetta och Antonia Nappa vill ha kontroll över de andra 

fångarna och vad som händer i Emerald City. 

 

8.1.7 Latinos 

 

Även denna grupp är från början endast representerad 

av en karaktär, Miguel Alavarez, men får senare 

tillökning genom ett flertal mindre karaktärer. Miguel 

är från start en kaxig ung man som inte visar upp några 

särskilt betydelsefulla handlingar. Genom stöd från 

fängelseprästen Ray Mukada får han närmare kontakt 

med sin far och farfar som även de sitter i fängelse. 

Han kommer än mer i kontakt med sin känsliga sida 

när han under en kort tid får ta hand om sitt nyfödda 

barn, som dock kort efter födelsen dör. Detta resulterar 

i att han straffar sig själv genom att skära sig men lovar 

även att bli en bättre människa (bland annat tar han 

hand om sin svårt sjuke farfar). Denna 

personlighetsförändring bidrar till att han under 

upploppet försöker hjälpa fängelsepersonalen som 

blivit tagna som gisslan, genom att försöka ge dem 

medicinsk hjälp. 
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Muslims 

Samarbetar: 4 Tävlar: 2 

Hjälper: 10 Hindrar: 3 

Försvarar: 1 Attackerar: 0 

Initierar: 4 Svarar på 

initiativ: 1 

Förklär: 0 Avslöjar: 1 

Älskar: 4 Hatar: 1 

Tydliggör: 2 Mystifierar: 0 

Jagar: 0 Undviker: 2 

Talar sanning: 

0 

Ljuger: 2 

Tillåter: 4 Nekar: 8 

Frågar: 5 Svarar: 3 

Räddar: 3 Försätter i fara: 

2 

Skyddar: 2 Hotar: 2 

Lider: 2 Straffar: 1 

Gör sig av 

med: 0 

Sammankallar: 

1 

Behåller: 1 Förlorar: 2 

 

Man kan se på handlingarna att Latinos är en relativt våldsam grupp (attackera), för att nämna 

ett exempel tvingar El Cid Miguel att sticka ut ögonen på vakten Rivera för att bevisa att han 

är en riktig latino. 

 

När det gäller mål för Latinos är Miguel ett av de tydligaste exemplen på en karaktär som 

försöker gottgöra en brist. 

 

8.1.8 Muslims 

 

Om man analyserar de olika handlingarna kan man se 

att Muslims, i jämförelse med de andra grupperna, 

sällan samarbetar. De håller sig för det mesta för sig 

själva och socialiserar sig inte särskilt mycket med 

medlemmar från de andra grupperna, undantaget är 

deras ledare Kareem Said som ofta sträcker ut en 

räddande eller hjälpande hand (vilket man kan se i 

statistiken, till exempel hjälper, samarbetar, skyddar 

och räddar). Något annat som är viktigt att poängtera 

är att de inte gärna vill samarbeta med 

fängelseledningen (nekar) men att de även gärna ger 

svar på tal om ledningen ber dem om eller förslår 

något (svarar), åtminstone under den första säsongen. 

De brukar inte heller gärna våld, vid två tillfällen 

under den första säsongen håller en situation på att 

urarta men båda gångerna ser Said till att hindra att 

våldsamheter utbryter. Ett talande exempel för detta är 

när Said hindrar ett bråk mellan Homeboys och sina 

egna genom att be en i sin grupp att slå till honom, detta är hans sätt att hantera och lugna ner 

situationen och på så sätt skona sin egen grupp från våld. Vid endast två tillfällen brukar de 

våld mot andra, den första gången är under upploppet när de skyddar den kvinnliga vakten 

Diane Wittlesey från att bli överfallen av andra fångar. Det andra tillfället är i säsong tre när 

Said försöker stoppa en våldsam konflikt mellan Beecher och Schillinger vilket utvecklas till 

ett slagsmål mellan Aryans, Bikers, Muslims och två Others (Beecher och Keller). 
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Denna inställning till antivåld störs när den nya fången Huseni Mershah gör entré, han har en 

klart mer militant inställning än de andra muslimerna i Oz, hans syn på de muslimska 

yttringarna kommer i direkt konflikt med Saids. Detta leder till att han försätter Said i fara vid 

två tillfällen och även ljuger för de andra muslimerna och fängelseledningen i syfte att själv ta 

över Muslims. På grund av detta ser Said till att totalt utesluta honom från gruppen och i 

fortsättningen undvika honom, detta leder till ett så pass stort lidande för Mershah att han till 

slut begår självmord. En annan intagen som delar Mershahs syn på hur gruppen ska ledas är 

Hamid Khan. Han är dock betydligt mer lyckosam än Mershah och tar faktiskt över 

ledarrollen från Said, utesluter honom och omvandlar därefter Muslims till en grupp med 

nästan militärisk disciplin, men trots det är de fortfarande inte särskilt våldsbenägna.   

 

Det är även värt att notera att det är Said som mer eller mindre initierar upploppet och 

dessutom försöker förena och organisera (sammankallar) de olika grupperna mot 

fängelseledningen i slutet av säsong ett. Muslims är den grupp utöver Prison staff som tar flest 

initiativ, bland annat stämmer Said fängelset tillsammans med anhöriga till upploppets offer.   

 

Jefferson Keane som konverterar till Islam, och som muslim går under namnet Tizi Ozuo, 

försöker bättra sig som människa. Han visar att han kan älska och visa omtanke, som när han 

räddar sin dödssjuka syster genom att donera en njure, men även när han berättar för sin bror 

att han älskar honom (vid ett tidigare tillfälle hade Tizi hotat honom på grund av hans 

homosexualitet). 

 

Om man tittar närmare på de olika karaktärsmålen kan vi konstatera att Said vill segra över (i 

hans ögon) skurkarna Devlin, Glynn och McManus, det vill säga det som för honom 

representerar systemet. Att just besegra systemet är han stora mål i livet. Han försöker även 

ge sina ”bröder” frihet eftersom de är förtryckta av den vite mannen. Said framstår som hjälte 

än mer när Mershah försöker besegra och bli av med honom genom moraliskt tvivelaktiga 

metoder. Även Khan har som mål att hindra Said ställning som ledare för att själv leda 

gruppen i en för honom mer passande riktning. Det går också att konstatera att Keane försöker 

gottgöra en brist genom att vilja bättra sig som människa genom Islam. Även Said vill 

gottgöra en brist när han insett sin egen arrogans, och försöker bättra sig som både människa 

och muslim.  
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Others 

Samarbetar: 

9 

Tävlar: 0 

Hjälper: 11 Hindrar: 1 

Flyr: 5 Fängslar: 0 

Försvarar: 1 Attackerar: 12 

Initierar: 2 Svarar på 

initiativ: 0 

Förklär: 6 Avslöjar: 7 

Talar 

sanning: 9 

Ljuger: 3 

Älskar: 9 Hatar: 3 

Tydliggör: 

1 

Mystifierar: 1 

Jagar: 0 Undviker: 5 

Tillåter: 4 Nekar: 10 

Frågar: 8 Svarar: 3 

Räddar: 1 Försätter i 

fara: 7 

Skyddar: 2 Hotar: 5 

Lider: 3 Straffar: 2 

Behåller: 0 Förlorar:2 

Gör sig av 

med: 2 

Sammankallar: 

0  

 

8.1.9 Others  

 

Som det går att utläsa av statistiken till höger så står 

Others för en stor variation av handlingar vilket gör att 

de är något oförutsägbara. De är inte särskilt fientligt 

inställda till andra grupper eller fängelseledningen och 

de blandar sig inte i de andra gängens kriminella 

aktiviteter, just på grund av detta har de även lättare att 

försöka fly från fängelset. Även om gruppen brukar 

våld vid tillfällen är det sällan helt oprovocerat och det 

är aldrig affärs- eller statusrelaterat. Dessutom är de 

något mer vänligt sinnade än andra grupper och kan 

visa kärlek. Det är inte heller ovanligt att de kan hjälpa 

andra fångar med deras problem utan egen vinning, och 

till och med rädda andras liv som när Augustus Hill 

bidrar till att rädda en knivskuren fånge från en säker 

död under upploppet. 

 

Tobias Beecher kommer till fängelset som en man utan 

tidigare kriminellt förflutet och är till en början väldigt 

försiktigt i sin nya miljö och ser till att inte göra någon 

medfånge ilsken eller upprörd (frågar och hjälper). 

Detta leder till att han blir dominerad och trakasserad 

vilket i sin tur resulterar i att han skapar sig en ny identitet som gör att han först bemöter 

andra och uppträder på ett mer introvert sätt (undviker, nekar och lider) för att sedan tyckas 

bli galen och fullständigt självsäker (attackerar och straffar). 

 

Några av medlemmarna i Others utger sig då och då för att vara någon de inte riktigt är 

(förklär), till exempel förstärker Hill slangsnacket när han pratar med Homeboys och både 

Beecher och Keller manipulerar genom att komma en person nära för att göra denne sårbar 

och sedan se till att personen i fråga råkar illa ut. 
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Prison Staff 

Samarbetar: 8 Tävlar: 2 

Hjälper: 20 Hindrar: 9 

Flyr: 0 Fängslar: 6 

Försvarar: 1 Attackerar: 15 

Initierar: 13 Svarar på 

initiativ: 2 

Förklär: 3 Avslöjar: 6  

Talar 

sanning: 5 

Ljuger: 4 

Älskar: 3 Hatar: 1 

Tydliggör: 4 Mystifierar: 0 

Jagar: 0 Undviker: 3 

Tillåter: 15 Nekar: 25 

Frågar: 17 Svarar: 7 

Räddar: 2 Försätter i fara: 

4 

Skyddar: 1 Hotar: 4 

Lider: 3 Straffar: 11 

Behåller: 1 Förlorar: 2 

 

Beecher har som mål att hämnas på sin plågoande, Schillinger såväl fysiskt som psykiskt 

(besegra en skurk). De båda männen gör allt de kan för att förnedra, plåga och trakassera 

varandra och tvingar fram det allra värsta egenskaperna hos sin motståndare och sig själva 

(skapa en brist). Utöver Schillinger vill han även hämnas på de två andra som var ansvariga 

för den grova misshandel han blev utsatt för; Keller och Karl Metzger.  En annan person som 

också söker hämnd är Nikolai Stanislofsky, han vill hämnas på Richie Hanlon som han tror 

har dödat hans vän Alexander Vogel. 

 

Augustus Hill försöker gottgöra sina brister genom att bli en bättre människa. Han har sedan 

han kom till fängelset slutat ta droger och försöker hjälpa andra som det tidigare har nämnts. 

Även Rebadov och Beecher vill gottgöra sina brister på olika sätt. 

 

Hill och Busmalis försöker aktivt hitta en väg ut och rymma från fängelset, båda försöker 

alltså fullfölja ett tydligt mål. 

 

8.1.10 Prison staff 

 

Det är kanske inte så konstigt att en grupp som består 

av människor som arbetar på ett fängelse, ofta står för 

handlingar som att straffa, fängsla och neka, det 

kommer ju ganska naturligt med det arbete de valt att 

arbeta med. Däremot så innebär det inte att de enbart 

står för trevliga handlingar bortsett från det. Det hör 

inte till ovanligheterna att vakterna mer eller mindre 

oprovocerat attackerar eller hotar de intagna, och det 

händer till och med vid tillfälle att den högre 

fängelseledningen ger sig på någon fånge fysiskt, som 

till exempel när Tim McManus i frustration försöker 

strypa Kenny Wangler. Några av vakterna är dessutom 

korrupta och samarbetar med vissa grupper och/eller 

fångar (förklä). 
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Det finns dock så klart ett par personer som står för mer välvilliga handlingar, syster Peter 

Marie, Ray Mukada och Tim McManus försöker ofta göra något för fångens bästa (initiera, 

hjälpa och tillåta). 

 

McManus har ett tydligt uppdrag och mål; att försöka reformera fängelsesystemet för att 

kunna rehabilitera fångarna på bästa sett. Under upploppet byter han ut sig själv mot gisslan 

med livshotande skador så de kan få läkarvård, på detta sätt räddar han offer. En annan 

medlem av denna grupp som har ett tydligt mål är guvernören James Devlin, den person som 

ofta har sista ordet när det gäller beslut på fängelset. Det han främst vill uppnå är att vinna fler 

röster, vilket han försöker göra genom att införa vissa förbud på fängelset som påverkar 

fångarna. De är även värt att nämna vakten Clayton Hughes som nästan är besatt av att hitta 

sin fars mördare (uppnå mål), Mukada som skapat ett personligt band till Miguel och därför 

försöker hjälpa honom på alla sätt han kan (rädda offer) och Claire Howell som falskt 

anklagar McManus för sexuella trakasserier eftersom att han inte ville ha en relation med 

henne (segra över hjälte). 

 

8.2 Representation            

 

8.2.1 Säsong 1 

 

När serien börjar tycks avdelningen Em City vara relativt ny och det markeras från början att 

fångarna är tydligt indelade i olika grupper och de socialiserar sig mestadels inom sitt 

homogena gäng. Italians och Homeboys framstår som de dominerande grupperna men alla är i 

princip den ”Andre” för varandra, avdelningen är alltså inte uppdelad i ett maktförhållande 

mellan två olika oppositioner. Om det dock finns någon grupp som är underlägsna resten av 

fängelsepopulationen är det Gays som alla de andra grupperna uppfattar som harmlösa och 

svaga, de rör sig därför mest i utkanten av händelsernas centrum och får även då och då utstå 

trakasserier. 

 

Tobias Beecher är från början den person tittaren ska identifiera sig med, en vit man av 

medelklass utan tidigare kriminellt förflutet som upplever en kulturkrock när han introduceras 

till den nya hårda fängelsemiljön. Han får representera den lätt identifierbara 
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”medelsvensson” som ofta figurerar i fiktiva mediala skildringar och får därför fungera som 

tittarens ingång till denna fiktiva verklighet. Precis som det nämns i bakgrundkapitlet under 

rubriken Hollywoods skildring av fängelser får Beecher fungera som den person som slussar 

in tittaren i fängelsevärlden, och han blir även den person publiken ska sympatisera med 

eftersom han utsätts för förnedrande situationer tidigt i narrativet.
62

 Denna introduktion går 

hand i hand med den totala institutionen och fiktiva fängelseskildringar överlag, något som 

dock är annorlunda i Oz är att det inte är fängelseledningen eller vakterna som utsätter den 

nyanlände fången för denna avhumaniserande process, utan en annan medfånge.
63

 Ett av hans 

första riktiga möten med en annan fånge är när han träffar sin nye cellkamrat, den hotfulle 

Simon Adebisi. Denne man skildras som urtypen av den elaka, stora och starka svarte mannen 

och de framställs som sina totala motsatser, detta förstärks när Beecher blir räddad av en 

annan vit man, Vern Schillinger, som visar förståelse och att de har något gemensamt. 

Beecher och Schillinger bildar ett ”vi” mot den ”Andre”, i form av Adebisi. När Beecher 

istället fått flytta in i Schillingers cell ändras deras förhållande genast då Schillinger berättar 

för Beecher att han nu äger honom och på sätt så sätt visar han sig vara den sanna 

opponenten. 

 

När Kareem Said anländer till Oz och Em City styr han upp den svarta muslimska gruppen 

och inför en hård disciplin som bland annat innebär att sprit, sex och droger är förbjudet. I sitt 

tal till resten av gruppen säger han att de är ”rooted in Africa, living in America” och att den 

vite mannen har förslavat dem. Det är intressant att notera hur Said kommer till fängelset som 

en frälsare och profet, åtminstone för muslimerna eftersom resten av fångarna för det mesta 

verkar lite reserverade och spända. Said försöker även övertyga och predika för Homeboys 

det omoraliska i att använda och sälja droger, detta visar sig dock inte vara särskilt populärt 

bland Homeboys och framför allt deras ledare Jefferson Keane. De konfronterar därför Said 

och försöker markera sitt revir gentemot Muslims. Det görs alltså tydligt med en gång att även 

om Homeboys och Muslims har samma hudfärg och därför kan ses som ”bröder”, har de inte 

mycket gemensamt och uppför sig på totalt olika sätt. Här ser vi alltså två olika skildringar av 

den svarte mannen och det kan väl diskuteras huruvida Muslims är ”den goda negern” (som 

nämns under Binära oppositioner) i konflikten men Homeboys skildras utan tvekan som de 

                                                   
62 Mason, s. 204-205 

63
 Ibid, s. 205 och Goffman, s. 20ff 
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mer simpla och aggressiva.
64

 Den klassiska oppositionen mellan vita och svarta lämnar här 

plats för en maktkamp mellan svarta och svarta.  

 

Snart börjar emellertid Keane att lyssna till Saids predikningar, hans livsfilosofi och 

perspektiv på livet, och börjar sakta men säkert att förändras tills han nästintill bryter ihop på 

grund av ångest över sin nuvarande livsstil och de hemska handlingar han begått. Då finns 

naturligtvis Said där och hjälper honom med övergången till att bli en ny medlem i Muslims. 

Det här är den första av flera personlighetsförändringar som sker under seriens gång, det är 

inte många karaktärer som är helt oföränderliga och huggna i sten och till stor del är det 

fängelsemiljön som påverkar eller utlöser dessa förändringar. Den totala institutionen driver 

på denna personlighetsförändring, den gamla personligheten raseras för att sedan byggas upp 

på nytt i en form bättre anpassad till anstaltslivet och livet efter anstalten.
65

 I Keanes fall är 

förändringen så pass drastisk att han byter namn till Tizi Ozuo och, efter att han till en början 

haft problem att helt och hållet anamma Saids ödmjuka inställning till sina medmänniskor, 

blir en symbol och martyr (åtminstone enligt honom själv) då han accepterar sin kommande 

avrättning som ett sätt att skapa lugn och få ett slut på hatet i Oz.
66

 Detta visar ännu tydligare 

på hur han distanserar sig från sin tidigare identitet och den mentalitet som Homeboys står 

för. 

 

Ordningen i den muslimska gruppen rubbas när en ny fånge vid namn Huseni Mershah 

anländer till Em City. Han har dömts för mordförsök på en judisk man, är en aktivist och har 

en mer militant inställning till islam, därför krockar hans muslimska filosofi med Saids. Said 

försöker vara tolerant gentemot honom men Huseni kräver handling och försöker att bli av 

med Said.
67

 Said ser så klart detta som ett stort svek och beordrar alla andra muslimer att 

ignorera Huseni för all framtid och i sin ensamhet och sorg över att inte få dela sin tro med 

sina muslimska bröder begår han till slut självmord i sin cell. Med andra ord är alltså 

                                                   
64 Hall, s. 251 

65 Goffman, s. 14f 

66 Keane blir utsatt för en komplott regisserad av Ryan O’Reily och den korrupta vakten Mike Healy och blir 

mer eller mindre tvingad till att döda en latinofånge. Guvernören James Devlin ser detta som ett gyllene tillfälle 

att utnyttja det på nytt införda dödsstraffet. [S01E03] 

67 Said får en kväll en hjärtattack och Huseni, som nu delar hans cell, vägrar hjälpa honom. När Said ligger på 

sjukhusavdelningen ljuger Huseni genom att försöka övertyga de andra muslimerna om att Said vill starta ett 

heligt krig i fängelset. [S01E06-07] 



51 

 

 

 

Muslims, med Saids dominanta ledning, inte särskilt mottagliga för förändring och är mycket 

starka i sin identitet som grupp (förutom Said är det inte många av dem som utrycker enskilda 

personliga identiteter). Det är även värt att poängtera hur islam representeras i serien, både 

Said och Huseni är starkt troende muslimer men Said propagerar för en mer kärleksfull och 

pacifistisk inställning medan Huseni klart är mer av en extremist.  

 

Maktförhållandet mellan Beecher och Schillinger är enligt oss en av tv-seriens mest 

intressanta aspekter. I början är det Schillinger som har det klara övertaget och försöker 

dominera Beecher på olika sätt och ofta med förnedrande och hotfulla inslag. Några exempel 

på detta är Schillingers förtäckta hot mot Beechers familj, hur han förnedrar och försätter 

honom i fara genom att tvinga honom att slicka hans kängor och tvinga honom att bära en t-

shirt med sydstatsflaggan (i en avdelning som domineras av svarta fångar). Dessutom tvingar 

Schillinger Beecher till att regelbundet ha sex med honom och vid ett tillfälle ser han till att 

Beecher blir sminkad och utklädd till kvinna och måste därefter uppträda med en sång för 

resten av fångarna. Det sistnämnda tycks vara det hårdaste slaget mot hans identitet eftersom 

hans manlighet blir hotad genom en feminin utstyrsel av detta slag i en så pass stark maskulin 

machomiljö. Hans identitet blir alltså hotad på ett helt nytt sätt. Beecher har dock tidigare 

tagit omedvetna steg i en riktigt mot en ny identitet genom att bland annat börja använda 

droger för att kunna uthärda och tillfälligt fly från sina plågor i fängelset, och även åtminstone 

försökt komma i kontakt med en religiös sida av sig själv med hjälp av syster Peter Marie. 

Allt detta kulminerar i en tydlig och omvälvande personlighetsförändring som innebär att han 

gör uppror mot och attackerar sin plågoande Schillinger
68

 och framstår som att han blivit 

totalt galen och inte längre bryr sig om konsekvenserna av sina handlingar. Under den första 

säsongen går Beecher från att vara en ”medelsvensson” till att bli en kriminell, hatisk och 

något sinnesrubbad man utan någon som helst förankring till sitt tidigare liv och sin identitet.   

 

I slutet av säsongen beslutar sig fångarna för att genomföra ett upplopp men det är framför allt 

Said som är initiativtagaren, det är även han som intar en ledarroll under upploppet och 

dessutom fungerar som en talesman för fångarna. Även om han inte uttryckligen vill att någon 

                                                   
68 Beecher får till slut nog och slänger in en stol genom glasväggen i Schillingers cell vilket resulterar i att 

Schillinger blir tillfälligt blind på ena ögat. Men den slutgiltiga hämnden får han när han slår ner Schillinger i 

idrottssalen, bajsar på hans ansikte och därefter triumferande skriker ”Sieg Heil, baby! Sieg fuckin’ Heil!” 

[S01E06-07] 
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ska komma till skada blir detta initiativ något av en motsägelse för Said med tanke på att han 

tidigare har förespråkat kärlek och handlat därefter. Därför kan det tyckas underligt att han till 

exempel låter sina medfångar misshandla vakterna (och sedan tar dem som gisslan) men 

samtidigt kan det också vara värt att poängtera att Said och resten av Muslims skyddar den 

kvinnliga vakten Diane Wittlesey från några våldsamma fångar.  Det är möjligt att han 

rättfärdigar detta som ett steg i sin kamp mot systemet och orättvisorna mot hans svarta 

bröder. 

 

Upploppet är det enda tillfället då alla av de större grupperna faktiskt samarbetar och försöker 

nå ett gemensamt mål, det är en gemensam reaktion på fängelseledningens, enligt fångarna 

själva, orättvisa behandling av dem och på sätt opponerar de sig kraftigt mot de styrande 

krafterna.
69

 Samarbetet är dock instabilt och det visar sig snart att dessa grupper helt enkelt 

inte kan komma överrens vad gäller flera frågor, något som i sin tur, i ett fall, leder till våld 

mellan fångarna. En fråga de inte kan komma överrens om är den gällande gisslans hälsa och 

om något ska göras för att hjälpa dem. Miguel Alvarez och Said anser att de som är 

allvarligast skadade bör få medicinsk hjälp men Ryan O’Reily, Adebisi och Scott Ross 

vägrar. Här visar det sig att fångarnas gruppidentiteter och inställning är för olika för att de 

alla ska kunna samarbeta tillsammans, inte ens under dessa speciella omständigheter och när 

det i grund och botten gäller deras eget välbefinnande kan de kompromissa.  

 

Medan de andra grupperna håller sig någorlunda lugna och under kontroll är det en grupp som 

mer eller mindre uppför sig som djur: Homeboys. Trots påtryckningar från andra grupper 

gällande deras drogkonsumtion vägrar de att trappa ner, detta leder snart till att drogerna tar 

slut och Homeboys, som alla är drogberoende, löper snart amok på grund av sin abstinens. De 

uppför sig på ett väldigt desperat, aggressivt och destruktivt sätt och de andra grupperna ser 

inget annat val än att ta dem till fånga och binda fast dem. Homeboys skildras mer eller 

mindre enligt den gamla stereotypen gällande den djuriske svarte mannen, detta står i stark 

konstrast till de andra grupperna eftersom att deras beteende verkligen sticker ut. De skildras 

som personer som inte tycks kunna kontrollera sina begär och agera rationellt.
70
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Slutligen är det värt att notera hur fängelseledningen agerar under upploppet. Guvernören 

James Devlin och avdelningschefen Tim McManus står i klar opposition mot varandra, när 

fångarna ger fängelseledningen sin kravlista har dessa två karaktärerna diametralt olika 

åsikter. McManus är mer öppen och anser att flera av kraven är rimliga och harmlösa, 

dessutom väljer han byta ut sig själv mot de i gisslan som är i akut behov av läkarhjälp. 

Devlin däremot vägrar att bemöta kraven och säger uttryckligen att han vägrar att förhandla 

med djur, när han och McManus tidigare hamnat i en direkt verbal konflikt passade han på att 

poängtera sin totala makt genom att jämföra sig själv med den grekiske guden Zeus. Devlin 

intar rollen som den klassiska patriarkala vita mannen som bestämmer över allt och alla och 

som inte kan eller vill ifrågasättas. McManus får representera en mer modern vit man som är 

öppen och villig att bemöta oliktänkande människor och diskutera fram lösningar på problem 

och konflikter. 

 

8.2.2 Säsong 2 

 

En tid efter upploppet öppnas Emerald City på nytt och fångarna måste nu anpassa sig efter 

några nya förändringar som gjorts. Till att börja med får varje grupp på avdelningen endast 

bestå av fyra personer/medlemmar, detta för att alla grupper ska vara likvärdiga och troligtvis 

även lättare att kontrollera. I praktiken innebär dock inte detta att alla grupper faktiskt är helt 

likvärdiga, de redan etablerade maktförhållandena är inte lättföränderliga. Fängelseledningen 

har även infört ett råd där en representant från varje grupp får diskutera frågor som rör 

avdelningen med McManus. Samtidigt som alltså fängelseledningen försöker kontrollerna och 

utöva sin makt över fångarna, så försöker de även få fångarna involverade i deras 

rehabiliteringsprocess samt frångå det tidigare väldigt tydliga alienerande maktförhållandet 

som innebar att de uppfattade varandra som den Andre. Detta kan vara väldigt viktigt för 

intagna på en institution, att få känna sig delaktig och ha någon form av kontroll över sin 

omgivning.
71

  

 

Ett beslut som tas i rådet är en pengainsamling till förmån för Rebadovs cancersjuka 

barnbarn, alla grupper bidrar med en viss summa pengar utan några betänkligheter förutom 

Homeboys som i stället har planer på att stjäla pengarna till sig själva. Detta stoppas dock av 
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Adebisi som menar att de faktiskt måste vara medmänskliga någon gång. Tendensen med att 

porträttera Homeboys på ett inte särskilt smickrande, stereotypiserande
72

, sätt fortsätter 

sålunda och de befinner sig i tydlig opposition mot resten av fångarna och fängelseledningen. 

 

Nu när Beecher har anammat sin nya identitet och personlighet är det han som är den 

dominerande motparten gentemot Schillinger och trakasserar honom på olika vis. Beecher och 

Schillinger har alltså bytt plats i sina tidigare roller, Schillinger har blivit mer försiktig och 

passiv och gått ifrån sin roll som dominant högerextremist medan Beecher är betydligt mer 

aggressiv. När han träffar Keller och sakta men säkert förälskar sig i honom utforskar han 

ytterligare en ny sida av sig själv efter att tidigare ha varit något tveksam till homosexualitet i 

stort, dock varar inte denna lycka länge eftersom Keller sviker honom och tillsammans med 

Schillinger ser de till att bryta ner Beecher både psykiskt och fysiskt. Beecher är utan tvekan 

den mest föränderliga personen i serien och det går att konstatera att fängelsemiljön har en 

stark inverkan på hans personlighet, men inte den rehabiliterande inverkan fängelseledningen, 

eller snarare McManus, eftersträvar.   

 

Efter att Glynns dotter blivit våldtagen av ett latinamerikanskt gäng blir han fördomsfull 

gentemot Latinos och främst Miguel som han straffar och behandlar på ett orättvist sätt, trots 

att Miguel inte var inblandad i våldtäkten. Detta är inte karaktäristiskt för Glynn i vanliga fall 

med tanke på att han för det mesta försöker förhålla sig neutral till situationer som uppstår, 

men när han alltså blir påverkad på ett personligt plan börjar han dra alla latinamerikaner över 

en kam och stereotypiserar dem och framför allt Miguel som får agera symbol för allt det han 

för tillfället ogillar med denna folkgrupp. Miguels ställning som ledare i Latinos har även 

försvagats och han förlorar denna roll fullständigt när Raoul ”El Cid” Hernandez anländer. 

Han måste därefter bevisa sitt värde i gruppen genom att inte vara för ”vit” och därför sticka 

ut ögonen på en vakt (som tidigare var medlem i ett konkurrerande latinamerikanskt gäng). 

Han anklagas för att vara för vit eftersom han inte visar upp tillräckligt många av de kvaliteter 

El Cid förknippar med vad det innebär att vara latinamerikan, han är inte tillräckligt brutal, 

modig och hänsynslös. Miguel blir helt enkelt anklagad för att vara den Andre och i princip 

inte tillräckligt stereotypt latinamerikan, något han också tar illa vid sig av att höra från en 

annan person av samma etnicitet. 
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Adebisi är en annan person på avdelningen som också plötsligt upplever en identitetskris när 

han träffar en nyintagen äldre afrikansk man vid namn Kipekemie Jara, som påminner honom 

om hans afrikanska rötter och att hans nuvarande livsstil är ett hån mot den kultur han 

kommer från. Adebisi börjar uppträda underligt och hallucinera om nigerianska män klädda i 

folkdräkter som danser runt en lägereld, och han tycks mer och mer vilja återknyta till sitt 

ursprung. Han tar avstånd från ”gangsterlivsstilen” och upplever någon slags inre frid, det är 

tydligt att han blir mer harmonisk och mindre fientlig när han återigen påminns om sin 

härkomst. Det framstår som att USA har förändrat honom i grunden och korrumperat den 

person han egentligen är, det exotiskt afrikanska ställs här i en mer positiv dager och det blir 

en liten vändning på den gamla imperialistiska synen på Afrika som mer primitivt och det 

västerländska som den positiva parten i denna opposition.
73

 

 

Said fortsätter att stå i ständig opposition mot de styrande krafterna, närmare bestämt 

fängelseledningen och guvernören. Det underliggande motivet är alltid att bekämpa systemet 

som han anser förslava hans ”bröder” men han maskerar detta genom att försöka hjälpa och 

bistå medfångar i till exempel juridiska frågor och utnyttjar dessa tillfällen för att själv lyfta 

fram sin agenda och göra ett politiskt ställningstagande. Det är främst afrikansk-amerikaner 

han hjälper, men även vid ett tillfälle Schillinger som vill att Said ska försvara honom i en 

rättegång. De två är egentligen varandras motsatser och Said är motvillig till en början men 

Schillinger övertygar honom med att förklara att han, genom att försvara honom, verkligen 

visar att han kämpar för rättvisa och inte hyser några fördomsfulla åsikter gentemot vita.  

 

8.2.3 Säsong 3  

 

Under denna säsong ställs Said i konflikt med sin tro på grund av en förälskelse med systern 

till Scott Ross, Tricia Ross, som han försöker övertala att stämma fängelset för 

fängelseledningens agerande i samband med hennes brors död. Till en början förnekar han 

sina känslor eftersom det inte är lämpligt för honom att umgås med en kvinna på det sättet, 

speciellt inte en vit sådan. Han får även stark kritik från sina gruppmedlemmar på grund av 

detta umgänge eftersom han ska vara deras ledare och förebild, men till slut ger han efter för 

känslorna och väljer att ignorera medlemmarnas opposition. Dessutom börjar han lära ut den 
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islamska tron till den vite Beecher som blivit nyfiken på en ny tro. På grund av detta blir han 

utesluten ur den muslimska gruppen och de väljer en ny ledare, detta orsakar en personlig kris 

för Said som blir tröstad och omhändertagen av sin nya lärling Beecher. Said tar här kontakt 

med den Andre i form av Tricia och Beecher, något som verkar vara strikt förbjudet enligt 

den muslimska gruppen. I denna opposition mellan svarta och vita är de vita, ur de svartas 

perspektiv, den onda parten som man inte får beblanda sig med och i Tricias fall blir 

oppositionen dubbelt så stark eftersom hon är kvinna. Muslimerna skildras som väldigt 

intoleranta, de lever efter strikta moraliska regler och accepterar inte att någon avviker från 

gruppen, inte ens för en god sak (som att till exempel sprida islam till andra). 

 

En annan religiös grupp som värderar moral högt är Christians, en grupp som träder fram 

tydligare först i den tredje säsongen. De tar ställning väldigt aktivt och försöker stoppa de 

andra fångarna från att begå omoraliska handlingar. Till skillnad från Muslims försöker de 

alltså sprida sin tro, även om de gör det på ett påtvingande vis. Ledaren William Cudney 

framställs som väldigt hycklande och extremistisk när han förklarar hur han har hamnat i 

fängelset; genom att kallt mörda en abortläkares son eftersom denna läkare utfört en abort på 

Cudneys partner. Men trots att de försöker påtvinga de andra fångarna sina moraliska 

värderingar håller de sig för det mesta för sig själva och hamnar inte i någon direkt konflikt 

eller konfrontation med en annan grupp på avdelningen. 

 

Kenny Wangler och Homeboys skildras på ett än mer kallhjärtat sätt under säsong tre, 

åtminstone vad gäller en specifik situation. Kenny får reda på att hans fru är otrogen med en 

bekant till honom som dessutom behandlar hans nyfödda son illa, han ber därför sin mor att ta 

hand om barnet och beordrar därefter en annan Homeboy att sända någon för att mörda frun 

och hennes älskare. När McManus informerar Kenny om morden och beklagar sorgen spelar 

Kenny ledsen för att sedan, tillsammans med två Homeboys, brista ut i skratt åt hans 

skådespeleri. Här gestaltas vidare denna grupp som väldigt moraliskt tvivelaktiva människor 

och som inte tycks ha några betänkligheter när det kommer till att utföra grymma handlingar 

ens mot sig egen familj och sina egna gruppmedlemmar.
74

 De är inte nödvändigtvis en väldigt 

                                                   
74 Kenny och Adebisi genomgår en intern maktkamp där de angriper varandra fysiskt; Adebisi attackerar 

Homeboys-medlemmarna Poet och Pierce genom att hälla kokande vatten över deras ansikten. [S03E21] Som en 

invigningsrit misshandlar de en ny fånge för att han ska bli accepterad av gruppen. [S03E17] 
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homogen grupp och är inte heller alltid mån om varandra på samma sätt som andra grupper på 

avdelningen. 

 

Vern Schillingers son, Andrew, hamnar på Oz på grund av ett rasistiskt hatbrott han begått. I 

Emerald City får han en oväntad mentor i form av Beecher, något Vern inte kan göra mycket 

åt eftersom han sitter på en annan avdelning. Beecher lyckas på ett positivt sätt bryta ner hans 

gamla personlighet; lyckas få honom drogfri och inse att den högerextremistiska ideologin 

och kulturen inte är något för honom, i ett bra exempel på hur en total institution kan förändra 

en personlighet. Denna förändring i värderingar är inget som Vern uppskattar och han 

försöker få sin son på andra tankar, Andrew avvisar dock sin far och attackerar honom fysiskt. 

Detta ser Vern som ett så pass stort svek att han beordrar sin sons död, men han ser det 

samtidigt som att han räddar honom från hans nya levnadssätt. Vern är så fientligt inställd och 

hatisk mot den Andre att han hellre dödar sin egen son än att se honom överge de ideal han 

själv lever för.  

 

Under större delen av säsongen existerar det rasmotsättningar mellan svarta och vita men det 

blir som tydligast i slutet av säsongen när Cyril O’Reily möter Hamid Kahn i finalen i en 

boxningsturnering.
75

 Denna match utlöser en tydlig uppdelning av vita och svarta på 

avdelningen (kanske till och med hela fängelset), det är Adebisi och Kahn, respektive 

Schillinger som eldar på sina fraktioner. Nynazisten Schillinger går så långt att han väljer att 

inkludera judar bland de vita, enligt honom är den större ”raskampen” viktigare. Även bland 

delar av personalen finns denna rasistiska spänning, till och med McManus och Glynn är en 

del av det. Här uppstår den hittills största oppositionen på avdelning då alla (med några få 

undantag) delas upp i två läger som nästan tycks hata varandra. Man bortser från tidigare 

motsättningar och vissa personliga åsikter för att förenas i kampen mot den Andre.  

 

 

 

 

 

                                                   
75 Den nye chefsvakten Sean Murphy arrangerar en boxningsturnering där fångarna får tävla. Varje grupp väljer 

ut en person som får representera dem och hela avdelningen slår vad om vilka som ska vinna. [S03E18] 
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9. Slutdiskussion  

 

Under uppsatsens gång har vi kunnat konstatera att det finns flera olika anledningar till att 

karaktärerna i Oz agerar som de gör, det kan bero på deras kulturella bakgrund, en strävan för 

att tillhöra något eller den institutionella miljön i sig. Alla karaktärer som förändras och 

bygger upp en ny identitet har en specifik anledning till varför de gör just detta, men i de 

flesta fall är det den totala institutionen som åtminstone är den utlösande faktorn.  Det är även 

ett faktum att de flesta fångarna i serien är personer med en, för samhället, avvikande moral 

och som inte drar sig för att använda våld och utnyttja andra personer för deras egen vinning. 

Därför är det naturligt att representationerna och skildringarna överlag blir något mer negativt 

betonade, det finns inte plats för någon ”good guy” i denna miljö. Det tydligaste exemplet på 

detta är Beecher som till en början har en vänlig attityd och som bemöter folk och uppför sig 

precis som utanför murarna, han märker dock relativt snabbt att denna inställning inte 

fungerar i fängelset och måste snart anpassa sig för att överleva. 

 

En specifik representation av en grupp vi fann intressant och något överraskande var den av 

Homeboys, som genomgående framställs som omoraliska, brutala och hjärtlösa. De passar 

ibland förvånansvärt bra in på flera av de klassiska stereotyperna gällande ”den svarte 

mannen”. Ociviliserade, drivna av sina kroppsliga lustar och våldsamma mot både sina egna 

och den Andre, Homeboys är en av de mest osympatiska grupperna i ett fängelse fyllt av 

osympatiska personer. Tillsammans med de minst lika osympatiska, men inte lika djuriska, 

Aryans får de agera de stora skurkarna. För Aryans, inskolade i en militant rasistisk kultur, 

kommer brutaliteten naturligt och en tydlig parallell till Homeboys är att de båda försöker 

dominera andra med hjälp av fysiska handlingar. Paradoxalt nog, med tanke på nazisters och 

nynazisters homofobiska inställning, använder de ofta sexuell dominans som maktmetod och 

våldtar flera av de manliga fångarna.  

 

På den andra sidan av fängelsemyntet finner man Others som är de enda fångarna på 

avdelningen som inte är organiserade efter etnisk tillhörighet och som ska föreställa ”de 

goda” fångarna, och därför är lättare att sympatisera med. Detta finner vi intressant om man 

ställer det i kontrast mot den handlingsstatistisk som vi tidigare presenterat där man tydligt 

kan se att gruppen utför en mängd mer negativt betonade handlingar, även om de självklart 

står för ett flertal goda handlingar. Därför uppstår en klar balans mellan det sympatiska och 
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osympatiska, vilket är tillräckligt för att urskilja dem från de flesta andra grupper i fängelset 

och gör att de framstår som trevligare. Vi vill kanske därför snarare påstå att man i realiteten 

finner Muslims på andra sidan av myntet eftersom de utför fler positiva än negativa 

handlingar, även om de till stor del är representerade av endast en karaktär, Said. 

 

Här kan vi alltså konstatera att två olika grupper bestående av enbart afrikansk-amerikaner 

skildras på drastiskt olika sätt, vilket leder oss in på det faktum att konflikter i fängelset inte 

alltid utgår från en klassisk binär opposition som den mellan svarta och vita, utan minst lika 

ofta handlar om en opposition inom de separata grupperna. Detta anser vi visa på den enkla 

sanningen om faran med att dela upp människor efter hudfärg och andra enkelt identifierbara 

attribut, stereotypisering och selektiv uppdelning kan självklart vara en reflektion av 

verkligheten men är inte nödvändigtvis en reflektion av individen.  
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Person Grupptillhörighet Primär personlighet Sekundär personlighet Status i gruppen Säsong

Simon Adebisi Homeboys Våldsam, dominant och impulsiv Beräknande, söker rötter/ursprung Medlem-ledare-outsider-ledare 1,2,3

Jefferson Keane Homeboys/Muslims Klok ledare, våldsamma tendenser Dedikerad/kärleksfull, personlighetsförändring Ledare (Homeboys), Medlem (Muslims) 1

Arnold "Poet" Jackson Homeboys Insiktsfull, estetisk Impulsiv, whatever-attityd, falsk Knapp medlem-deltagande 1,2,3

Paul Markstrom Homeboys Manipulativ, hotfull Keanes högra hand, undercover 1

Kenny Wangler Homeboys Kaxig, impulsiv, vill hävda sig Söker bättring, kall Medlem-ledare-medlem 1,2,3

Ryan O'Reily Irish Manipulativ, beräknande, intelligent Passionerad, "impulsiv" Självständig, rör sig mellan grupper 1,2,3

Cyril O'Reily Irish Simpel, vill väl, lättmanipulerad Självständighetssökande, våldsbenägen Underordnad 2,3

Miguel Alvarez Latinos Street smart, lugn Empatisk, vill hävda sig, ångerfull, drastisk Stark medlem-ledare-outsider-medlem 1,2,3

Carmen "Chico" Guerra Latinos Trogen, otålig Medlem-El Cids högra hand 2,3

Raul "El Cid" Hernandez Latinos Hotfull, beräknande, respektingivande Nöjd med livssituation Ledare 2,3

Dino Ortolani Italians Hetlevrad, macho Social Medlem 1

Nino Schibetta Italians Beräknande, klok ledare, lugn Kall Ledare 1

Peter Schibetta Italians Hetlevrad, modig Ledare-outsider 2,3

Antonio Nappa Italians Beräknande, kall, rationell Stort ego Ledare-outsider 2,3

Chucky Pancamo Italians Macho, hotfull Ambitiös Medlem-ledare 2,3

Vernon Schillinger Aryan Brotherhood Dominant, hotfull, brutal Vissa sympatiska drag, omtänksam mot närstående Ledare 1,2,3

James Robson Aryan Brotherhood Våldsam, hotfull Medlem 2,3

Mark Mack Aryan Brotherhood Våldsam, hotfull, hånfull Medlem/Verns högra hand 1,2

Kareem Said Muslims Ikon, intelligent, klok, manipulativ Empatisk, konflikt med livsstil. Anlag till högmod Ledare - outsider 1,2,3

Zahir Arif Muslims Lugn, säker. Medlem 1,2,3

Hamid Kahn Muslms lugn, våldsamma tendenser Ifrågasätter Medlem - ledare 3

Huseni Mershah Muslims Impulsiv, militant, driven Medlem-outsider

Scott Ross Bikers/Aryan Lögnare, våldsam, manipulativ Social Självständig, trogen AB 1

Jaz Hoyt Bikers/Aryan Våldsbenägen, simpel Empatiska drag Osäkert 2,3

Richie Hanlon Gays Trevlig, charmig, beräknande Naiv Ledare - outsider 2,3

Billie Keane Gays Översexuell, mesig Medlem 1

Tobias Beecher Others Intelligent, öppen Manipulativ, psykotisk, Självständig 1,2,3

Robert Rebadov Others Sympatisk, harmlös, lugn Kan framstå galen (talar med Gud. ) Självständig 1,2,3

Augustus Hill Others Sympatisk, rättvis, uppriktig Estetisk, vill hävda sig Självständig, flirtar med homeboys, representant 1,2,3

Chris Keller Others Manipulativ, oberoende, tuff Söker närhet, bekräftelse Självständig 2,3

Agamemnon Busmalis Others Gillar att gräva, harmlös, sympatisk Skeptisk, försiktig Självständig 2,3

Donald Groves Others Sinnessjuk social Självständig 1

Shirley Bellinger Otherother Rubbad, översexuell, manipulativ Viss vänlighet, i konflikt med sig själv Isolerad 2,3

William Giles Otherother Sinnessjuk Ärlig, välvillig Isolerad 2,3

Ricardo Alvarez Otherother Hård men rättvis Isolerad 1

Jackson Vahue Otherother Vill hävda sig, Svartsjuk Homeboys - outsider 1

Nikolai Stanislofsky Otherother Sympatiska drag Hård och iskall Självständig, vill skapa rysk grupp? 3

Yuri Kosygin Otherother Stel, iskall möjliga sympatiska drag under ytan Självständig, vill verkligen inte tillhöra grupp 3

Kipekemie Jara Otherother Vis, faderlig, kulturellt förankrad Konservativ Självständig 2

William Cudney Christian Försöker vara en god kristen, hycklande Kall Ledare 3

Jonathan Coushaine Christian Snäll, intelligent, klok Ledare/representant 2

Leo Glynn Prison staff Hård, social, familjär Kall, hetlevrad Ledare/subledare 1,2,3

Tim McManus Prison staff Rättvis, välmenande, uppriktig XXL Manipulativ, anlag till högmod Subledare/ledare 1,2,3

Sister Peter Marie Prison staff Vänlig, empatisk, klok Tuff, konflikt mellan roller Självständig/medlem 1,2,3

Father Ray Mukada Prison staff Naiv, vänlig, empatisk Modig, vek Medlem/självständig 1,2,3

Diane Wittlesey Prison staff Tuff, ruckar på moralen Naiv, inställsam Medlem 1,2,3

Dr. Gloria Nathan Prison staff Uppriktig, engagerad Impulsiva tendenser Medlem/självständig 1,2,3

Sean Murphy Prison staff Rättvis, vänlig Medlem 3

Mike Healy Prison staff Omoralisk, sur, korrupt Korrupt medlem 1

Karl Metzger Prison staff/Aryan Ond, omoralisk, korrupt Manipulativ, sociala tendeser Korrupt medlem 2,3

Clayton Hughes Prison staff Sympatisk, driven, ambitiös Hämndbegär, feg Medlem 3

Eugene Rivera Prison staff Sympatisk, arbetsvillig Rädd innerst inne Medlem 2,3

Claire Howell Prison staff Psykiskt ostabil, översexuell, våldsam Söker närhet, bekräftelse Medlem 3

Governor James Devlin Prison staff EGO, konservativ Iskall Självständig/Överboss 1,2,3

11. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Ozipedia 
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Bilaga 2 - Karktärsmål 

 

Segra över skurk:  

Beecher vill hämnas på Schillinger.  

Beecher vill hämnas på Metzger. 

Said vill segra över McManus, Glynn och Devlin (systemet).  

Richie Hanlon vill dra med sig Schillinger i fallet/få en slags rättvisa. 

Segra över hjälte: 

Schillinger vill hämas på Beecher.  

Nikolai vill hämnas på Richie Hanlon. 

El Cid vill märka Rivera. 

Claire Howell vill sätta dit McManus. 

Huseni Mershah vill bli av med Said.  

Skurk segra över skurk: 

Peter Schibetta vill hitta sin fars mördare och troligen hämnas. 

Ryan O'Reily vill hämnas på Dino Ortolani.  

Ryan O'Reily vill hämnas på Schillinger. 

 

 

Rädda offer: 

McManus vill rädda vakterna under upploppet.  

Mukada vill hjälpa/rädda Miguel när han sitter i isolering. 

Ryan vill hjälpa/rädda Cyril när han är i Gen Pop. 

Hamid Kahn räddar ett våldtäktsoffer. 

Kidnappa offer:  

Gängledarna beslutar att ta vakterna till fånga under upploppet.  

Miguel, i desperation, håller Mukada fången efter överfallet på Rivera. 

 

Uppnå mål: 

Said vill stjälpa Systemet.  

McManus vill reformera och förbättra fångarnas rehabilitering.  

Markstrom ska infiltrera Homeboys.  

Busmalis vill rymma. 
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Clayton Hughes vill hitta/sätta dit/hämnas sin fars mördare.  

Augustus försöker hitta en väg ut. 

Devlin är populistisk och vill vinna röster.  

Gängledarna vill, av affärsskäl, samarbeta med andra gäng.  

Hindra från att fullfölja uppdrag/mål: 

Kahn ogillar muslimernas inriktning och vill därför stjälpa Saids ledarställning. 

Gängledarna vill, av affärsskäl, stjälpa andra gäng.  

Adebisi hindrar Kenny från att ta sin high school-examen. 

 

Gottgöra en brist: 

Augustus försöker bli en bättre människa/medmänniska.  

Beecher söker förlåtelse.  

Miguel försöker bättre sig när han blir far.  

Peter Marie slutar som nunna när hon inser att hon inte är hel som människa. 

Said ångrar sin arrogans och vill bättra sig både som människa och muslim. 

Jefferson Keane vill bättra sig som människa genom Islam.  

Adebisi söker sina afrikanska rötter. 

Rebadov vill gottgöra sin familj. 

Skapa brist: 

Schillinger och Beecher försöker driva varandra till vansinne.  

 

Frihet: 

Said försöker ge sina ”bröder” frihet eftersom de är förtryckta av den vite mannen.  

Slaveri: 

Schillinger vill dominera Beecher.  

Adebisi vill dominera Kenny. 
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Bilaga 3 - Primära karaktärer 

 

Hjältar: Tim McManus, Tobias Beecher 

Skurkar: Vernon Schillinger, Governor James Devlin 

 

Medhjälpare: Arnold "Poet" Jackson, Kenny Wangler, Zahir Arif, Sean Murphy, Diane 

Wittlesey, Chucky Pancamo 

Undersåtar: Mark Mack, James Robson, Carmen "Chico" Guerra, Chucky Pancamo, Joey 

D'Angelo, Kenny Wangler 

 

Prinsessor: Dr. Gloria Nathan, Sister Peter Marie 

Sirener: Claire Howell, Shirley Bellinger, Chris Keller 

 

Magiker: Sister Peter Marie, Kipekemie Jara, Kareem Said 

Häxmästare (svart magi): Kareem Said, Nino Schibetta 

 

Donatorer: Tim McManus, Sister Peter Marie, Father Ray Mukada, Dr. Gloria Nathan, 

Clayton Hughes 

Förhindrare: Governor James Devlin, William Cudney 

 

Sökare: Augustus Hill, Father Ray Mukada, Peter Marie 

Undvikare: Kenny Wangler, Robert Rebadov, Tobias Beecher 

 

Antihjältar: Ryan O'Reily, Nikolai Stanislofsky, Chris Keller, Kareem Said 

Falska hjältar: Chris Keller, Karl Metzger, Mike Healy, Tobias Beecher, Simon Adebisi 

 

Härskare: Simon Adebisi, Vernon Schillinger, Nino Schibetta, Governor James Devlin, 

Antonio Nappa, Raul "El Cid" Hernandez 

Ofrälsta: Cyril O'Reily, Robert Rebadov, Agamemnon Busmalis, Tobias Beecher, Kenny 

Wangler 


