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Abstract: The object of this thesis is to direct attention onto female 

inmates who is a disregarded user group within the discipline 
of library and information sciences. This study has been 
performed on location at the Hinseberg correctional 
institution where nine female criminal offenders constitute 
the empirical foundation of our inquiry. The question 
proposed for solution is as follows: Is there a correlation 
between socio-cultural prerequisites and the reading habits 
of the female inmates - and if so – how can it be described?  

 
Among the conclusions that we have drawn from our study 
is that the socio-cultural environment has an influence on the 
well-being of the inmates which in its turn has an impact on 
their reading. However, the effects on their mental state vary 
and consequently so does also their reading.  
 
Through the Berntsen-Larsen categorical model of literary 
reading various causes come into view as to why and how the 
women subjected to our study read. Escapism along with an 
aspiration to achieve enhanced individual competency and 
personal development are among the most frequent motives. 
In addition, the act of reading can be capitalised by the 
inmates in order to maintain the communication with the 
surrounding world. Our conjecture implies that this 
facilitates future rehabilitation to society. A more lucid 
assessment based on the interview with the librarian, on 
statements by inmates, and on other facts indicates that the 
library of the correctional institution at Hinseberg is 
managed with insufficient fiscal means. We consider this 
fact regrettable, particularly in view of the positive effects 
resulting from the inmates’ reading as shown in our study. 
 

 
Nyckelord:  Kvinnliga interner, läsning, sociokulturella förutsättningar, 
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Förord 
 
Denna magisteruppsats hade inte kunnat förverkligs utan medverkan och bistånd ifrån 
ett flertal personer. I första hand går vår tankar till de intervjuade internerna, men även 
Ulla Stridfelt, stud ieledare, och Per Andersson, bibliotekarie, båda verksamma vid 
anstalten Hinseberg. Andra som förtjänar ett erkännande är Lars Seldén, vår handledare 
och Jan Olofsson, som medverkat med en korrekturläsning. Mer samlat skulle vi också 
vilja rikta ett tack till personer i vår omgivning som bidragit med värdefulla synpunkter, 
uppmuntran och haft tålamod med oss under tiden för uppsatsskrivandet.  
 
1. Inledning 
 

Mitt språks gränser betyder min världs gränser.1 
 
Vi har valt att inrikta oss på användargruppen kvinnliga fängelseinterner och deras 
läsning. Detta efter att ha uppfattat hur de marginaliseras som grupp, inte bara inom 
akademin och Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I), utan i samhällsprojektet i 
stort. Med andra ord finns det ett klart motiv för att möta deras verklighet och se till vad 
man kan uträtta med en välfungerande biblioteksverksamhet. Nu ligger vårt intresse på 
dem som läsare, snarare än på biblioteket som institution, men med vår studie när vi 
också en blygsam förhoppning att deras behov ska uppmärksammas bättre av berörda 
institutioner. 
 
Uppsatsens titel är hämtad ifrån mötet med en intern vi valt att kalla Margareta. En tid 
har förflutit sedan sammanträffandena på anstalten. Vi har vi försökt skapa oss en bättre 
förståelse för vad internernas läsning symboliserar. Läsning är ett komplext fenomen 
och kan vara en mäktig kraft, det är vad vi lärt oss. Margareta har i texten fått sällskap 
av flera upphöjda tänkare, ändå är det hennes ord som står som symbol för den ”röda 
tråden” i uppsatsen. Vi uppfattar att den handlar om sådant som individens förmåga 
eller oförmåga att skapa mening i den egna världen - en värld som kan vidgas med en 
medvetenhet om andra livsvärldar. En intern berövas och förvägras den värld den 
känner som sin egen, för flera år av sitt liv. Det egna medvetandet behåller hon, 
förhoppningsvis, men hennes historia, hennes nu, förlorar sin ursprungliga styrka med 
medmänniskorna som blir kvar utanför murarna. Internen ska istället framskapa en ny 
mening, men i vilken värld? En situation som alltför snart kan bli till en fråga om ”[…] 
vilket liv?”, som internen Nicole uttrycker det. 
 
De unika förutsättningarna i nuet tilldrar sig ett stort intresse från vår sida, men 
internernas personliga historia ges också utrymme. Mot en bakgrund av detta är det 
högintressant att återvända till och undersöka vilken roll läsandet har att spela för de 
kvinnliga internerna på anstalten Hinseberg? Kan det ta dem utanför, vidare och förbi 
de egna begränsningarna? Kan det förmedla möten, gamla eller nya erfarenheter och 
humanitet? Avtecknar sig rent av ett överskridande som raserar realiteten hos anstaltens 
murar och det som stänger inne? Det är några underliggande teman i texten. 

                                                 
1 Wittgenstein, 1992, s. 101.  



 6 

1.1 Problembeskrivning  
 
Vårt problemområde kan beskrivas med kvinnliga interner och läsning. Det är ett brett 
ingångsläge, vår avsikt blir att bryta upp och definiera de variabler som bär upp denna 
relation; att i korthet problematisera och precisera vårt problemområde. Med ”kvinnliga 
interner” avser vi en avgränsad grupp som definieras av genus, de är ”kvinnor”, samt av 
deras nuvarande status – de är ”interner”, internerade på anstalt. Genusaspekten ligger 
på så vis underförstådd i vår framställning. Med ”interner” betraktar vi hur dessa 
befunnits skyldiga till en kriminell handling, som föranlett en påföljd i form av 
anstaltsvistelse. Med den särskilda institutionsformen realiserar också ett 
kontexttänkande som styrker den sociokulturella prägeln på vårt problemområde. Att 
våra respondenter är interner berövar dem såklart inte de allmänmänskliga 
egenskaperna.2 Alltså försöker vi även ge akt på allmänna, konstituerande 
sociokulturella variabler. Från vårt resonemang, så här långt, kan vi se hur ”kvinnor” 
och ”interner” är signifikanta egenskaper hos vårt studieobjekt, men att vi även vill sätta 
andra sociokulturella betingelser i relation till respondenternas läsning. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Problembeskrivningen utmynnar här i vad som är vårt egentliga problem. Med 
understöd av vår litteraturgenomgång tycker vi oss se ett återkommande samband 
mellan sociokulturella förutsättningar och läsning. För oss kan detta omformuleras till 
ett oprövat problem som omfattar vår grupp: Finns det en relation mellan 
sociokulturella förutsättningar och kvinnliga interners läsning, och hur kan den i så fall 
beskrivas? 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Det finns ett otillräckligt, rent av obefintligt svenskt undersökningsmaterial kring 
kvinnliga interner och hur det förhåller sig med deras läsning. Det är något som påkallar 
intresse och insatser ur ett B&I-perspektiv. Med vår studie vill vi bidra till en inledande 
vetskap kring kvinnliga interners läsning; vilken betydelse (mening) de själva tilldelar 
den eller hur vi kan förstå den. Vi när även en blygsam förhoppning om att studien ska 
komma den läsande kvinnliga internen till del, dessutom att gruppen uppmärksammas 
mer allmänt. Vi har redan tangerat hur vi ser det som svårt att lösgöra läsning - 
aktiviteten läsning - från de sociokulturella förutsättningar som ges för denna. 
Uppsatsens ansats, syfte och ifrågasättande kan då även beskrivas med en målsättning 
att förbättra kunskaperna kring internernas situation.  
 
För att uppnå syftet vill vi uppställa och besvara följande frågeställningar:  
 

- Vilken påverkan på respondenternas läsning kan det finnas från 
uppväxtförhållanden, i interaktionen med omgivningen, samt av 
biblioteksverksamheten vid Hinseberg? 

 
- Kan den nuvarande livssituationen förklara respondenternas läsvanor? 

 
- Varför och på vilket sätt läser respondenterna? 

 

                                                 
2 Ändå måste vi ”skenbart” urskilja dem genom vad som är sociokulturellt utmärkande; de har begått en 
kriminell handling och de framlever sin vardag inom en anstalt. 
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- Kan respondenternas läsning fylla en funktion för dem efter anstaltsvistelsen? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Att inhämta empiri på en anstalt medför naturligtvis begränsningar i det vetenskapliga 
handlingsutrymmet, något vi får anledning att återkomma till i vårt metodavsnitt. Det 
empiriska underlaget avgränsas till genomförda intervjuer på anstalten Hinseberg. Nio 
kvinnliga interner och en bibliotekarie utgör på så vis vårt urval. Det finns även ett 
dilemma kring att dra mer allmänna slutsatser från en unik anstalt. Till exempel är 
Hinseberg den enda anstalten i sitt slag och med den högsta säkerhetsklassen för 
kvinnliga interner. 
 
1.5 Litteratursökning 
 
Vi har haft problem att finna relevanta primärkällor om kvinnliga interners förhållande 
till läsning, trots att vi genomfört omfattande sökningar i databaser som Academic 
Search Elite, ERIC (Educational Resources Information Center), LISA (Library and 
information Science Abstract), Libris och frisökningar på mer publika portaler såsom 
Google och Altavista. Svårigheterna gjorde att vi istället valde att närma oss 
problemområdet ifrån ämnesinriktningar med en anknytning till detta. De ämnen som vi 
främst gjorde sökningar inom var Kriminologi, Sociologi, Psykologi och 
Litteraturvetenskap. Vår sökprocess har varit mångskiftande under uppsatsarbetet;  
exempelvis inhämtade vi viktiga referenser genom att studera aktuella 
kurslitteraturlistor, ibland genom att tillfråga studerande. Förkunskaper från tidigare 
högskolestudier och anknutna ämnen underlättade informationssökningen.  
 
1.6 Tidigare forskning  
 
Vi har inte funnit någon forskning3 på svensk basis som redogör för på vilket sätt 
kvinnliga interners sociokulturella livsbetingelser i fängelsemiljö påverkar deras 
läsning. Samtidigt är det en realitet att av samtliga intagna på svenska anstalter utgör 
andelen kvinnor endast 6 procent.4 Detta kan också påverka mer allmänt, vilken 
uppmärksamhet och genomslagskraft kvinnliga interners angelägenheter får. 
Betecknande för detta är den bristande uppmärksamhet som kvinnliga interner har fått 
inom forskningen. Inom Kriminologi, som är en vetenskaplig disciplin som berör 
ämnesområdet, har forskningen i första hand utgått ifrån den manlige brottslingens 
situation; den kvinnliga brottslingen behandlas överhuvudtaget inte eller i obetydlig 
omfattning. I den mer allmänna orienterande publikationen Criminological theory 
kommer det till uttryck som: ”Until recent years the criminality of women had a long 
history of neglect”. 5 Även andra kriminologer ger en samstämmig bild av ett tolknings- 
och perspektivföreträde för mannen.6 Detta kan vara en trolig förklaring till att även 
andra forskningsgrenar tycks ha en bristfällig dokumentation och publicering kring 
gruppen kvinnliga kriminella och interner. 

                                                 
3 Med forskning och vetenskaplig litteratur syftar vi här på alster som motsvarar en ”vetenskaplig nivå” 
motsvarande minst C-uppsats. 

4 Kriminalvårdsstyrelsen, 2005, http://www.kvv.se/upload/statistik/ASK%20jan05.pdf [2005-05-10]. 
5 Lilly, Cullen & Ball, 1995, s. 174. 
6 Gelsthorphe, 1988, s. 93 och Justitiedepartementet, 2000, 
www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/07/19/2b28c4cc.pdf [2005-05-10], s. 3.  
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Den vetenskapliga litteraturen kring interners läsning som har publicerats inom ämnet 
B&I är inte omfattande. Själva har vi i olika databaser funnit två magisteruppsatser som 
berört ämnet. De som vi åsyftar är Åsa Wallströms och Helena Åströms Boken är bästa 
vän samt Eva Bergquist-Jonssons Fängslande läsning. Vi har inte funnit dessa 
tillräckligt relevanta för vår problemformulering. Det finns betydande skillnader i 
inriktningen på vår och deras studier, vilket har att göra med vår tidigare diskussion om 
kvinnliga interner som grupp. I Gunilla Franzéns Det svenska fängelsebiblioteket 
rannsakat av Gunilla Franzén ifrån 1996 skärskådas fängelsebibliotekens service på 
landets anstalter. I rapporten redovisas olika lagar och förordningar, organisatoriska och 
ekonomiska aspekter med hänsyn till fängelsebibliotek. Hon konstaterar att trots att 
Sverige har den dyraste Kriminalvården i Norden så har vi inte de bästa resurserna 
beträffande biblioteksverksamhet för de intagna.7 Franzéns granskning av 
biblioteksservice vid de olika anstalterna problematiserades inte de kvinnliga intagnas 
specifika situation. Det är snarare en allmän introduktion till fängelsebibliotekets 
ställning, så som den var 1996 när rapporten skrevs. Anstalten Hinsebergs 
biblioteksservice presenteras endast kort. Inom samma ämnesområde har Elfreda A. 
Chatman forskat kring hur kvinnor i fängelser tar till sig och använder information. 
Kvinnorna skapar nya sociala beteendemönster och normer för att överleva de hårda 
villkoren i fängelset.8 Studien kan delvis överföras till vårt studieområde – speciellt kan 
vi känna igen hur de amerikanska internerna påverkas av isolering. Men avgörande 
skillnader kvarstår med Chatmans fokus på sökning och användning av information, 
och vårt eget på läsning.  
 
Eftersom uppsatsen i stor utsträckning inriktas på läsning är det befogat att redogöra för 
den läsforskning vi själva dragit nytta av. Dorthe Berntsen, lektor i psykologi, Steen 
Folke Larsen, docent i psykologi samt Sten Furhammar, lektor i psykologi, har utarbetat 
en analytisk läskategorimodell inom ramen för forskningsprojektet Skriftkultur och 
mediabruk i Nordiska familjer (SKRIN). SKRIN är en samnordisk läsforskningsstudie, 
där tre generationer - barn, föräldrar och farföräldrar - har utforskats genom kvalitativa 
intervjuer. I undersökningen intervjuas hela familjer, Furhammars undersökning 
omfattar 16 familjer med sammanlagt 80 personer, Berntsen/Larsen har gjort ett 
liknande urval. Furhammar redogör för frågeställningar som forskningsprojektet har 
utgått ifrån.  
 

1. Individens förhållande till text och läsning i ett livsperspektiv. 
2. Förmedling av förhållningssätt till läsning med utgångspunkt i barnens uppväxtmiljö, den egna 

familjen. 9 
 
Undersökningarnas utgångspunkt är genomgående psykologisk; läsarens personlighet 
och intressen återspeglas i hur de fyra olika läskategorierna arrangeras. En slutsats man 
kan dra ifrån undersökningen är att det finns ett samband mellan läsarens personlighet 
och det sätt som hon läser på. Vilken relevans har då denna studie för vårt 
uppsatsprojekt? Vi uppfattar att den går att förena med annan samhällsteori och ett 
sociokulturellt förhållningssätt till läsning. Mer konkret har Berntsen/Larsens 
läskategorimodell gjort det möjligt för oss att analysera respondenternas läsning. 

                                                 
7 Franzén, 1996, s. 30. 
8 Chatman, 1999, s. 213.  
9 Furhammar, 1997, s. 7-8.  
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2. Metod 

2.1 Urval av anstalt och respondenter 
 
I Sverige finns det flera anstalter för kvinnliga interner, vi valde att förlägga studien till 
Hinseberg då de längsta strafftiderna avtjänas här. Med detta antog vi att en möjlig 
sociokulturell påverkan på läsning skulle vara mest påtaglig på denna plats. Proceduren 
att få kontakt med respondenterna påbörjades genom att vi ringde till anstalten. På så vis 
kom vi i kontakt med Ulla Stridfelt, anstaltens studieledare. Vi skickade sedan ett 
introduktionsbrev till henne, där syftet med uppsatsen och intervjuerna klargjordes. 
Fortsättningsvis gick våra kontakter genom Stridfelt, som också var den som 
möjliggjorde intervjuerna. Omständigheten att studien genomfördes i en anstaltsmiljö 
minskade vårt vetenskapliga handlingsutrymme, då restriktiviteten inom en sådan 
institutionsform är stor. Detta har medfört inskränkningar i vårt arbete eftersom det var 
Stridfelt som valde ut och introducerade respondenterna för oss. Praktiska orsaker 
hindrade oss från att skicka respondenterna vår frågemall innan intervjutillfället. Av 
integritetsskäl uppgav inte de intervjuade internerna sina efternamn, vilket gjort det 
omöjligt för oss att i efterhand skicka de bearbetade intervjuerna för godkännande. Det 
finns även andra praktiska svårigheter förknippade med en sådan återkoppling, t.ex. att 
respondenter avtjänat sin strafftid och lämnat anstalten. Rådande omständigheter gav 
oss inte utsikter att realisera en pilotintervju. Uppsatsen praktiska villkor har för oss 
inneburit ett vetenskapligt legitimitetsbekymmer, som vi har diskuterat med 
uppsatshandledaren. 
 
Det var alltså Stridfelt som gjorde urvalet av respondenter. Totalt intervjuade vi nio 
kvinnor. Urvalet återspeglar trots allt en differentierad sociokulturell bakgrund hos 
populationen. Det finns dessutom ett stort intervall hos de intervjuade kvinnorna 
beträffande ålder, som är mellan 20 och 60 år. Flertalet var tilldömda straff på den 
bortre delen av straffskalan; mellan tre år och livstid. Tre av de utfrågade hade utländskt 
ursprung. Olikheterna i bakgrund, ålder och strafftid har för oss varit en stor tillgång i 
uppsatsen då det har aktualiserat flera infallsvinklar att arbeta vidare med. Vi skickade 
även en speciell frågemall till bibliotekarien vid anstalten, Per Andersson, som han 
besvarade via mail. Därmed finns inte samma vetenskapliga problematik i utbytet med 
honom som med respondenterna i övrigt. Andersson utsaga utnyttjas sedan som ett 
komplement till övrig empiri.  

2.1.1 Tillvägagångssätt för intervjuerna 
 
De försvårade förhållanden som anstalten orsakade i urvalsprocessen och för 
möjligheten att få ett godkännande av intervjumaterialet ställde extra höga krav på oss 
ifråga om vetenskaplig etik, genomförande och analys. Innan intervjuerna genomfördes 
studerades olika intervjustrategier, detta för att (efter omständigheterna) skapa bästa 
möjliga förutsättningar inför mötet med respondenterna. Vi lade särskild vikt vid Jan 
Trosts Kvalitativa intervjuer, där skilda upplägg diskuteras. Men även andra forskare 
och metoddiskussioner fungerade inspirerande. Det är lätt att förledas till en 
föreställning om att intervjuer är ett enkelt metodval, detta då de kan associeras med 
vanliga samtal. Verkningarna av detta kan bli en nonchalans som överskuggar förarbetet 
i metoden, något som i värsta fall leder till att intervjuerna inte utfaller som man tänkt 
sig. Det är då väsentligt att dra en skiljelinje mellan ett samtal och en intervju. Det är 
forskaren som har kontrollen som utfrågare och samtalet är arrangerat med ett uttalat 
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ändamål. 10 Vår frågemall bestod av tjugo frågor (Se Bilaga 1), med möjlighet att 
aktualisera eller utesluta tillhörande följdfrågor. Frågorna var inte statiskt uppställda, 
om respondenten exempelvis svarade att hon inte var intresserad av läsning så blev 
många frågor överflödiga. Istället inriktade sig då intervjun på varför denna inte läste. 
Intervjumallen blev till ett betydelsefullt instrument, men samtidigt var det viktigt att 
kunna balansera samtalet mellan intervjumallens frågor som vi ville ha svar på och en 
öppenhet för vad respondenterna själva ville lyfta in i dialogen. Då det bland 
respondenterna ibland förekom ett behov av att uttrycka sig kring de existentiella 
villkoren mer allmänt kunde frågemallen stundtals överges. Även om vi eftersträvade 
att göra intervjuer på ca 40 minuter så var detta inte någon definitiv marginal, vissa 
respondenter behövde naturligtvis mer tid på sig för utveckla svaren. Vår målsättning 
åstadkoms ändå överlag, men med vissa avvikelser. En intervju pågick i endast 23 
minuter medan den längsta i över 94 minuter.  
 
Vi upplyste respondenterna om att intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt och att 
ingen utomstående skulle kunna känna igen de intervjuade. Därför har vi i 
presentationen och analysen uteslutit detaljer som gör att den intervjuades identitet kan 
röjas.11 Detta har fört med sig sådant som att vi inte redovisar varje enskild respondents 
straffpåföljd och strafftid, inte heller kommer geografisk hemvist eller etniskt 
tillhörighet att vara uppenbar. Det kan även tilläggas att respondenterna till en början 
informerades om att det naturligtvis stod dem fr itt att ”passa” frågor de av en eller 
annan anledning fann obekväma. Trost anser att det är angeläget att man eftersträvar en 
förtroendefull relation mellan intervjuaren och respondenten.12 Av det skälet var 
intervjuerna förlagda till tysta, lugna lokaler, där insyn eller störande inslag ifrån andra 
avstängdes. Intervjuerna utfördes med endast en intervjuare närvarande, detta då vi ville 
undvika att respondenterna skulle uppleva att de befann sig i en utsatt position. 13 
Dessutom, och med anledning av det stressade intervjuschemat, såg vi oss tvungna att 
dela upp intervjuerna mellan oss. Andra omständigheter som kan ha påverkat hur dessa 
gestaltade sig är sakförhållandet att båda intervjuarna var män samt studerande vid 
Bibliotekshögskolan. På vilket sätt detta eventuellt kan ha inverkat på intervjuerna och 
hur respondenterna presenterade sin egen läsning kan vi inte bedöma, men vi vill ändå 
göra läsaren uppmärksam på dessa realiteter. 
 
Efter intervjun har vi haft anledning att vara självkritiska till vår intervjuguide. Vi fann 
att frågorna inte alltid överlappade varandra på ett helt tillfredställande sätt. Dessutom 
hade vi varit något överambitiösa och förberett för många frågor. Detta är även något 
Trost avråder från. 14 Helhetsintrycket är ändå att intervjuerna var lyckade och att 
respondenterna svarade på de väsentligaste frågeställningarna. De gav oss ett rikt 
material att gå vidare med, utskrivna resulterade intervjuerna i 82 sidor. 

                                                 
10 Denscombe, 2000, s. 130-132. 
11 Jfr Trost, 1997, s. 40. 
12 Trost, 1997, s. 41-42. 
13 Jfr Trost, 1997, s. 44. 
14 Trost, 1997, s. 47. 
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2.2 Hermeneutik  
 
Tidigare i metoden har vi redogjort för urvalet av respondenterna och 
tillvägagångssättet vid intervjuerna, nästa led innebar en omfattande texttolkning av 
materialet som införskaffats. I det sammanhanget inspirerades vi av den hermeneutiska 
traditionen. Hermeneutiken betecknas vanligen som en tolkningslära, vars ursprung går 
att härleda till teorier om bibel- och annan texttolkning.  15 Idéhistoriken Bernt 
Gustavsson sammanfattar innebörden av hermeneutiken till, ”att tolka är att översätta en 
sak till sitt eget språk och sin egen värld, till sitt sätt att förstå tillvaron”. 16 
 
Vilket hermeneutiskt förhållningssätt applicerar vi på vårt problemområde och vilka 
konsekvenser får det för vår tolkning av empirin? Per-Johan Ödman, professor i 
pedagogik, omtalar hur en hermeneutisk förståelse av studieobjektet inte nödvänd igtvis 
är reducerad till texter och språk. Tolkningsprocessen kan förbättras genom en insikt i 
icke-lingvistiska livsuttryck som handlingar och meningssammanhangen (kontexten) de 
utspelas i. 17 Icke-lingvistiska handlingarna bärs ofta upp av kommunikativa aspekter 
och sociala institutioner (likt anstalten Hinseberg) fungerar vanligtvis meningsbärande. 
Förståelse blir då till ett metodiskt instrument inom all samhällsvetenskap.18 För vår del 
innebär detta att även de aktiviteter respondenterna ägnar sig åt vid sidan om läsningen 
och den sociokulturella miljö som de lever i beaktas under den hermeneutiska 
tolkningsprocessen. Detta sker med ett kompletterande syfte och för att uppnå en bättre 
förståelse av problemområdet. 
 
Inom den hermeneutiska traditionen kan vi urskilja två inriktningar som var för sig 
erbjuder olika tolkningsmöjligheter på problemområdet. Med den textorienterade 
hermeneutiska traditionen väljer man att bortse från aktörernas egna definitioner.19 
Tolkaren har alltså ett slags företräde framför avsändaren, som kan förneka eller 
förvränga egentliga (omedvetna) innebörder; olika slags föreställningar, emotioner, 
beroende- och maktförhållanden. Dessa ”livslögner” försöker man som uttolkare tränga 
in till och blotta, exempelvis genom att dekonstruera en författares text. 20 Inom den 
avsändarorienterade traditionen är det istället de sociala aktörernas egna beskrivningar 
som är det väsentliga.21 Om vi ser till vår ansats finns båda dessa hermeneutiska 
traditioner tillämpade i vår tolkning av empirin. Det är ett medvetet val för att öka vår 
avlutande förståelse. Vi anser att det finns rum för båda och en kreativ växelverkan som 
snarare bestäms av det studerade än teoretiska inskränkningar. Det kan synliggöras med 
hur vi i analyserna av intervjutexterna gör mer långtgående texttolkningar av implicita 
budskap, där vi utgår ifrån egna förkunskaper och erfarenheter. Samtidigt låter vi 
respondenterna komma fram med den mening de vill förbinda med sig själva eller sin 
omvärld - något vi är lyhörda för och söker inlevelse i. Begreppsligt innebär detta ett 
fortsatt förhållningssätt för oss som kan beskrivas med att vi tillämpar en dubbel 
hermeneutik. 22 

                                                 
15 Wallén, 1996, s. 33.  
16 Gustavsson, 2002, s. 109. 
17 Ödman, 2001, s. 36. 
18 Guneriussen, 1997, s.134-135. 
19 Gilje & Grimen, 1995, 179-180. 
20 Bergström & Boréus, 2000, s. 26. 
21 Gilje & Grimen, 1995, s.179-180. 
22 Anthony Giddens, genom Gilje & Grimen, 1995, s. 181. 
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3. Teori 

3.1 Teoretisk Ram 
 
Med vår tidigare diskussion har vi uppmärksammat betydelsen av att medvetandegöra 
de perspektiv vi anlägger på vårt problemområde, och hur dessa sedan kommer att 
inverka på vad som uppmärksammas och uppvisas som resultat i slutändan. Hur ser då 
våra mer överordnade perspektiv ut och hur kan de positioneras mot en bakgrund av 
övergripande vetenskapsteoretiskt slag?  
 
Olof Sundin återger den diskussion som förts de senaste årtiondena inom B&I och 
samhällsvetenskaperna mer generellt. En premiss som fått stort genomslag är att vår 
omvärldsförståelse kan beskrivas som kulturell och historisk; kunskap kan alltså inte 
reduceras till avtryck hämtade ur en objektiv verklighet. Istället ligger intresset på hur 
individen skapar den sociala verkligheten och vilka påtagliga resultat som kommer ur 
detta.23 Inriktningen på vårt källmaterial och teoretiska utgångspunkter omfattas i flera 
stycken av denna beskrivning. Allmänt kan vi konstatera att vår ansats kan inlemmas i 
vad man brukar beteckna som ett i epistemologisk mening socialkonstruktivistiskt 
och/eller ett sociokulturellt perspektiv. Socialkonstruktivism tar avstamp i hur individen 
skapar sin sociala verklighet; verkligheten får en mening av de begrepp, kategorier samt 
tolkningar som individen konstruerar.24 Det förutsätter en subjektivistisk grundsyn och 
att det vi benämner det samhälleliga, skapas och vidmakthålls på en språklig nivå. 
Allmänna begrepp kan på detta sätt sorteras in under kategorin sociala konstruktioner.25 
Inom det sociokulturella perspektivet är en av grundteserna att individen inte 
uteslutande är en produkt av omgivningarna eller producent av dessa. Analyser från 
detta perspektiv är många gånger inriktade på aktiviteter, snarare än individer eller 
omgivningar.26 Det överensstämmer med vårt syfte såtillvida att handlingen – läsning – 
är den skapande aktivitet vi studerar för att komma åt upplevelser av handlingen, och 
vilken funktion de fyller för de intagna. Men individen och kontexten tycks med den 
upptagna strategin få en undanskymd ställning. Roger Säljö, professor i pedagogisk 
psykologi, anför en definition som utvidgar anspråken: 
 

[…]ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande/handlande är således 
att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 
kognitiva resurser. Och just samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant 
perspektiv.27  

 
Detta kan vi förstå som att internens handlingar (läsningen) inte längre är oberoende av 
gruppen interner (uppmuntran, bistånd eller nedvärderande som kan utgå från dessa) 
och den omgivande kontexten (anstalten i stort och samhällskroppen). ”Fysiska och 
kognitiva resurser” blir inom det sociokulturella perspektivet tilldelade termer som 
verktyg eller redskap. Något som kan summeras som våra språkliga, intellektuella och 
fysiska tillgångar, samt hur de utgör underlag för vår omvärldsförståelse, och de 
handlingar som utgår ifrån den. 28 Med detta kan verktyg överföras som internens 
förmåga att språkligt och intellektuellt ta till sig sin läsning. De fysiska verktygen 

                                                 
23 Sundin, 2003, s. 27. 
24 Jfr Thomas-teoremet; om individen definierar en situation som verklig, blir den verklig i 
konsekvenserna. Se Brante, Andersen & Korsnes, s. 324. 
25 Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s. 286-287.  
26 Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s. 302. 
27 Säljö, 2000, s. 18. 
28 Säljö, 2000, s. 20. 
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omspänner sådant som vilken miljö som tillhandahålls när man ska läsa och tillgången 
på läsmaterial. Denna exemplifiering får fungera konkretiserande för hur vi 
fortsättningsvis utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead är en av de teoretiker vi använder 
oss av, dennes pragmatiska föreställning är ett av de mest väsentliga inslagen inom det 
sociokulturella perspektivet.29 Vi uppfattar dock att man bör närma sig hans teoretiska 
konstruktion med en liten portion försiktighet eller kritisk återhållsamhet. Mead bidrar 
med en god insyn i det sociala samspelet, från individ till samhälle och tillbaka, men 
medvetandet är för Mead i stor utsträckning bestämt av samhället. Möjligen i 
oproportionerligt stor utsträckning, som gör att sådant som biologiska förutsättningar 
ges en alltför underordnad betydelse.30 Sociologerna Peter L. Berger och Thomas 
Luckmann hanterar smidigt denna dialektiska motsättning, samtidigt som de visar på en 
positionering vi finner rimlig och kan ansluta oss till. 
 

Människan är biologiskt förutbestämd att konstruera och att leva i en värld tillsammans 
med andra. Denna värld blir för henne den härskande och definitiva verkligheten. Dess 
gränser bestäms av naturen, men när den väl en gång konstruerats, påverkar denna värld i 
sin tur naturen. Genom den dialektiska motsättningen mellan naturen och den socialt 
konstruerade världen förvandlas själva den mänskliga organismen. Genom samma 
dialektik producerar människan verkligheten och producerar därigenom sig själv.31  

 
Med denna genomgång har vi redovisat ett socialkonstruktivistiskt och sociokulturellt 
utgångsläge för vårt fortsatta arbete. Som antytts består vår möjliga invändning i att 
man inom perspektiven tenderar att överbetona det sociala, men med det avslutande 
citatet insamlas även andra förutsättningar. 
 
3.1.1 Teoretisk syntes och disposition  
 
Som framgått av den teoretiska ramen har vi flera teoretiska utgångspunkter som är att 
likna vid överordnade perspektiv, detta då i en mer epistemologisk och ontologisk 
mening. Avsikten med det här avsnittet blir istället att visa mer konkret på våra val av 
teorier som hör samman med dessa och vilken betydelse de har för problemområdet. 
Med detta följer också en sammanfattande beskrivning av hur dessa teorier kan sägas 
integrera eller bilda en syntes. Något som även berör hur de tillämpas i det vidare 
arbetet med att analysera empirin. Mer generellt kan vi konstatera att de teorier som 
förekommer kan hänföras till olika traditionella ämnesdiscipliner, detta kommenteras 
vid behov för att klargöra och ge en möjlighet till översikt. Men vi vill inte framhäva 
denna uppdelning, utan ser snarare till vad som förenar och kan bidra till en helhetlig 
förståelse av uppsatsens problemområde. Alltså utnyttjas inte teorier, teoretiker eller 
begrepp för att kontrastera, snarare då till att komplettera varandra.  
 
I avsnitten ”Att leva på fängelse och isolerad från samhället i övrigt” samt ”Språket - 
förutsättningar och fenomen” använder vi oss av teori som kan kännetecknas som 
socialpsykologisk alternativt sociologisk. De faktorer som en socialpsykologisk analys 
vanligen innehåller är individ/aktör, social interaktion samt samhälle/kultur. Den 
dynamiska relationen mellan dessa utforskas sedan. 32 Syftet med fängelseavsnittet är att 

                                                 
29 Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s. 302.  
30 Det omvända, reduktionistiska förhållandet kan man ibland lägga märke till hos traditionell psykologi, 
som verkar utgå ifrån hur medvetandet eller jaget är fristående i förhållande till kultur, historia, det 
institutionella och sociala. Se Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s. 302.  
31 Berger & Luckmann, 1998, s. 212.  

32 Johansson, 1999, s. 19.  
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ge en bakomliggande sociokulturell kontext åt studieobjektet, där samtliga tre faktorer 
dessutom ingår. Vi resonerar utifrån individens situation, sociala processer och 
existerande förutsättningar för social interaktion. Detta relateras löpande till det unika 
för anstaltskulturen och det omgivande samhället. Möjligen ligger tonvikten här på de 
två senare faktorerna; dvs. social interaktion samt samhälle/kultur, och hur dessa kan 
förväntas inverka på respondenternas läsning. I vårt avsnitt om språket tar vi återigen in 
dessa tre faktorer. Hur individen upprättar, utbyter och upplever mening i den sociala 
interaktionen med hjälp av symboler/språket. Något vi uppfattar som 
socialkonstruktivistiskt till sin karaktär och innebär att den aktiva individen kan 
införlivas i större sociokulturella gemenskaper; som samhälle eller kultur. Med avsnittet 
inriktar vi oss på social interaktion, men då även på hur det språkliga inslaget i denna 
bidrar till att framskapa den dialektiska relationen mellan individ och samhälle/kultur. 
För uppsatsarbetet är avsnittet viktigt för att vi ska nå en grundläggande insikt i de 
funktioner som hör samman med språket. Något vi tar med oss när vi ser till vilka 
funktioner som kan komma av respondenternas läsning. 
 
B&I-forskaren Patric Wilsons begrepp ”Kognitiv auktoritet” utnyttjas som titel åt nästa 
avsnitt. Det står sedan i centrum för den fortsatta diskussionen och relateras till vårt 
problemområde. Vi anser att det har en anknytning genom att våra respondenter, i och 
med sin belägenhet, inte alltid kan verifiera eller förhålla sig helt kritiska till olika 
uppgifter som cirkulerar i samhället utanför murarna. Med detta blir respondenterna 
också ovanligt utelämnade åt andrahandskällor. Möjligen innebär anstaltslivet även att 
de distanseras ifrån kognitiva auktoriteter som de tidigare haft tillgängliga och en tilltro 
till.33 Respondenterna blir då ovanligt exponerade för påverkan, något som också borde 
gynna uppkomsten av nya kognitiva auktoriteter på anstalten. Eller att tidigare 
auktoriteter kompenseras genom att sådana som förekommer i medier tillmäts en större 
betydelse än vad som annars vore fallet. Dessutom försöker vi i flera fall spåra tidiga 
influenser på respondenternas läsbeteende och om det utgår någon påverkan ifrån 
anstaltens bibliotek och bibliotekarie. Det förstnämnda tar in utvecklingsförlopp från 
uppväxten och framåt, medan det senare berör det institutionella eller kontextuella och 
den sociala interaktionen mellan besökare och bibliotekarie. Med detta upplever vi att 
Wilsons begrepp utnyttjas utan att isoleras till inre, mentala strukturer. Förutom detta 
tycker vi oss lägga märke till hur Wilsons teoribildning har bärande inslag som 
sammanfaller med begrepp som lanserats sedan tidigare av Mead.34 Parallellt med övrig 
teori kan Wilsons kognitivistiska bidrag samtidigt innebära att vi fäster en ovanligt stor 
uppmärksamhet vid internaliserade, inre processer hos respondenterna. En möjlig 
avvikelse som vi i så fall hoppas vända till vår fördel i arbetet med att analysera 
empirin. ”Läsning som eskapism” är ett avsnitt där vi väljer att ge en teoretisk bakgrund 
till några av de fenomen eller funktioner som kan sammanlänkas med läsning. Som 
titeln anger är eskapism särskilt framträdande bland dessa. Denna inriktning på teorin är 
befogad om man ser till respondenternas tillspetsade sociokulturella situation. Olika 
slags flyktbeteenden faller sig naturliga här; de kan skapas för att distansera dem ifrån 
närmiljön, ta dem bort ifrån denna och sätta dem i förbindelse med andra livsvärldar. 
Detta kan ske i mötet med litteratur eller annan media, men respondenterna blir då 
beroende av de föreställningar som utgår ifrån producenterna av dessa. I detta utbyte 
kan de sedan vara aktiva i varierande utsträckning. Detta synsätt sammanfaller med vår 
teoretiska ram mer allmänt och den teori som exempelvis tillämpas i ”Språket - 
förutsättningar och fenomen”. Men även i hur begreppen som sekundär anpassning och 

                                                 
33 Jfr med hur vi i avsnittet ”Att leva på fängelse och isolerad från samhället i övrigt” använder 
Goffmans skildring av en ”dehumaniseringsprocess” respektive ”hemmavärld”. 
34 Jfr exempelvis Meads formulering av individens attitydövertagande och begreppet den generaliserade 
andre. 



 15 

social responsivitet används under avsnittet ”Att leva på fängelse och isolerad från 
samhället i övrigt”. Gemensamt för denna teori är hur meningsskapandet sker 
intersubjektivt; i förhållande till eller genom andra subjekt.35 Respondenternas 
upplevelser av detta förlopp är sedan vad vi studerar. Detta överensstämmer även med 
det inslag av fenomenologisk teori som företräds av Alfred Schütz och förekommer i 
avsnittet. Övriga teoretiker utnyttjas därefter för att bredda dennes ingång till fenomenet 
och visa på ytterligare funktioner. Till sist kan vi se hur det finns en koppling till den 
teori som figurerar i avsnittet ”Analysera läskategorier”; detta genom att en av fyra 
läsformer här indikerar läsning som antas syfta till eskapism. 
 
Med avsnittet ”Analysera läskategorier” följer en teoretisk grund för hur 
respondenternas läsning kan klarläggas genom att den kategoriseras med en modell om 
fyra fält. Denna har inhämtats från Berntsen/Larsen och Furhammar. Vi kan här återge 
hur dessa anger att modellens bärande inslag av kognitiv psykologi arbetats in i ett 
överordnat socialpsykologiskt ramverk.36 Detta förstår vi som att det sker en viss 
förskjutning åt individ/aktör och intrasubjektiva, mentala strukturer. Men att ledet 
mellan individ/aktör, social interaktion samt samhälle/kultur tillskrivs en större 
betydelse. Bland flera referenser framstår dessutom Mead som en betydande influens 
för modellen. Författarna drar nytta av Meads tankegångar kring hur individens 
självmedvetenhet utvecklas i sociala sammanhang och till följd av reflexivitet.37 Något 
som helt uppenbart sätter avsnittet i förbindelse med det om ”Språket - förutsättningar 
och fenomen” och vår teoretiska ram mer allmänt.  
 
Avsnittet ”Kvinnofängelser i Sverige” har inte någon uppbyggnad som utgår ifrån 
teoribildning. Istället är det en sammanställning av olika sakförhållanden som tjänar till 
att komplettera vår tidigare, mer teoretiska, sociokulturella framställning i avsnittet ”Att 
leva på fängelse och isolerad från samhället i övrigt”. Alltså presenteras faktiska 
förhållanden som kan ha en inverkan på respondenternas livssituation och med detta – 
deras läsning. Från vår presentation av den teoretiska syntesen kan vi lägga märke till 
att den är underbyggd av paradigm som utgår ifrån etablerad samhällsteoretisk och 
vetenskaplig litteratur. Detta framkommer exempelvis med hur vår teori, mer samlat, 
som regel utgår ifrån dialektiska förhållanden som redan berörts i den ”Teoretiska 
ramen”. I syntesen framkommer exempelvis sådana i den tidigare upptagna relationen 
mellan individ/aktör, social interaktion och samhälle/kultur, men även i sätt att betrakta 
läsarens förhållande till texten.38 Dessutom tillämpas en dubbel hermeneutik där både 
individuella och holistiska aspekter ges ett utrymme, något vi beaktat i konfigureringen 
av teori och analysen av empirin. Det som framträder som handlingar/läsning kommer 
då att vara av såväl ett inre, subjektivt som överindividuellt och mer kulturellt 
meningsinnehåll.39 Med detta undviker vi vad som omtalas som en radikal 
individualism; alltså en inställning där våra respondenter betraktas som lösryckta eller 
isolerade ifrån sitt sociala och kulturella sammanhang. På motsvarande sätt innebär vår 
separata redovisning och analys av varje respondent att de tillmäts en betydelse som 
unika. Med detta vill vi undvika att de generaliseras till kollektiv, och att vår 
återgivning får en obalans med en alltför ensidig holistisk prägel. 

                                                 
35 Observera hur vi förhåller oss öppna till att ett objekt likt en bok kan betraktas som en 
representationsform för det subjekt som producerat denna. Annorlunda uttryckt kan då en bok fungera 
som ett slags subjekt för den läsare som har ett utbyte med den som är att likna vid interaktion. 
36 Berntsen & Larsen, 1993, s. 37. 
37 Berntsen & Larsen, 1993, s. 59-60. 
38 Furhammar, 1997, s.136-137.  
39 Guneriussen, 1997, s. 321.  
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Modell 140  
 
                      (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell över respondenternas sociokulturella miljö och interaktionsformer 
 
(A): Respondent 
(B): Litteratur eller annan media 
(C): Övriga sociokulturella variabler. Exempelvis andra interner eller personal; 
bibliotekarie, samt lokaliteter och inventarier.  
(D): Samhället. Något som inkluderar respondenternas ”hemmavärld”  
Heldragen linje: För respondenten mer åtkomlig interaktion 
Streckad linje: För respondenten mer oåtkomlig eller abstrakt interaktion 
Cirkel: Anstalten 

                                                 
40 Modellen är framtagen av uppsatsförfattarna.  

 

(B)                           (C) 
      
 
                  (A) 



 17 

3.2 Att leva på fängelse och isolerad från samhället i övrigt 
 
Avsikten med kapitlet blir att visa på några tolkningsförslag av de sociala system och 
processer som kan bidra till att internernas livssituation och upplevelser av att leva på 
anstalt ser ut som de gör. Eftersom vi utgår ifrån en möjlig påverkan från de 
sociokulturella förutsättningarna på respondenternas läsning, kan avsnittet även 
betraktas som en teoretisk ingång till dessa. Den frågeställning som framför allt gör 
avsnittet berättigat är: Kan den nuvarande livssituationen förklara respondenternas 
läsvanor? Men även sådant som varför och på vilket sätt respondenterna läser berörs.  
 
3.2.1 Från hemmavärlden till den totala institutionen 
  
Sociologen Erving Goffman har infört begreppet totala institutioner. Anstalter, 
arméförläggningar, psykiatrins slutenvård och internatskolor kan sorteras in under den 
definition som följer.41  
 

When we review the different institutions in our Western society, we find that some are 
encompassing to a degree discontinuously greater than the ones next in line. Their encompassing 
or total character is symbolized by the barrier to social intercourse with the outside and to 
departure that is often built right into the physical plant, such as locked doors, high walls, barbed 
wire, cliffs, water, forests, or moors. These establishments I am calling total institutions […].42  

 
Anstalten Hinseberg tillhör alltså denna kategori av totala institutioner där arbete, fritid 
och sömn dirigeras av samma överordnade auktoritet. Goffman omtalar hur vi som 
individer har en identitet som ursprungligen formats av och kontinuerligt bekräftas av 
välbekanta individer och invanda miljöer; en aktuell och ”rådande kultur”. Något 
Goffman definierar som hemmavärlden. Vi uppfattar inte att respondenterna i uppsatsen 
skulle utgöra något undantag ifrån detta och gå fria från en sådan personlig konstitution 
eller bindning. När de dömts för en kriminell handling och ska avtjäna sin påföljd på 
anstalt undanhålls sedan inledningsvis alla relationerna till hemmavärlden. Något som 
för internen skapar förvirring kring vilka roller43 som ska intas.44 Vi kan också förklara 
det som att identiteten försvagas utan sin ursprungliga biografiska förankring. Från 
Kriminalvården och den aktuella anstalten kan vi förstå att det är viktigt att med sin 
verksamhet avskärma internen ifrån en möjlig tidigare ”kriminell karriär”, och 
influenser som uppmuntrat till denna. Ett mer olyckligt inslag är att internen inte får 
tillgång till andra delar av hemmavärlden, i åtanke har vi sådant som respondenter med 
barn.  
 
Från teorin uppfattar vi att internens person ”annekteras” av den rådande ordningen 
(kulturen) vid anstalten i samband med ankomsten hit. För att uppnå denna 
underkastelse redogör Goffman för ett tillvägagångssätt som bäst låter sig beskrivas 
som en dehumaniseringsprocess; med ärekränkningar, degradering av egenskaper och 
ett (ofta oavsiktligt) tillintetgörande av den intagnes jag. 45 Vi utgår ifrån att detta även 
kan exemplifieras med hur de nyanlända internerna manipuleras med godtycke och att 

                                                 
41 Goffman, 1990, s. 4-5. 
42 Goffman, 1990, s. 4.  
43 Roller är mer komplext än vad vi i vardagligt tal lägger in i begreppet, eller den spontana kopplingen 
till skådespelarkonsten (föv. hämtat härifrån). Teoretiker som Goffman och R. K. Merton har i arbeten 
visat på vikten av distansering mellan jaget och rollerna. Rollerna kan ex. tillskrivas individen (yrke), 
(kön), eller bestämma vad som förväntas ingå i vårt förhållningssätt vid en viss situation/uppgift – 
rolluppsättning. Østerberg, 1991, s. 50-51. 
44 Goffman, 1990, s. 12-15. 
45 Goffman, 1990, s. 12-15. 
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man ifrån personalens sida drar nytta av och möjligen förstärker deras ovisshet. Med vår 
studie blir det då väsentligt lägga märke till hur respondenterna kan upprätthålla sin 
identitet efter att de så påtagligt definieras av organisationen som omsluter dem. Kan 
läsning ha en funktion att fylla här? Fungera som ett sociokulturellt redskap och utgöra 
en tillflykt eller utväg? Vara något som förbättrar utsikterna till att värna en intakt 
identitet? Bland de utvägar Goffman behandlar finns förhoppningen om att 
personligheten ska överleva tack vare en distansering till grupptillhörigheten, eller 
kunna utvecklas gentemot någonting (vad vi uppfattar som anstaltsorganisationen). Med 
begreppet sekundär anpassning samlar Goffman dessa motstrategier till organisationen 
och hur46 den intagne kan framhärda med bibehållen självrespekt och initiativförmåga.47  
 
Från den totala institutionen Hinseberg och hur internens ankomst hit kan gestalta sig, 
vill vi uppmärksamma den ordning eller styrning som kan förekomma vid anstalten. 
Något som framställs av idéhistorikern och filosofen Michel Foucault i Surveiller et 
punir (”Övervakning och straff”, 1975), en historisk exposé över straffets utveckling; 
från kroppsstraff till fängelsestraff. Disciplinering är i detta sammanhang ett centralt 
och välfungerande verktyg för maktapparaten. En strategi som inte bara inverkar på 
internernas livsföring, utan även sådant som deras välbefinnande och i vilken 
omfattning de har något faktiskt egeninflytande över sin tid. Förutsättningar vi anser 
kan ha en avgörande betydelse för hur respondenternas läsning ter sig. Johan Asplund, 
socialpsykolog samt professor i kultursociologi, tillämpar begreppet social responsivitet 
på Foucaults klassiska skildring av fängelselivet och de följder disciplineringen kan få 
för de intagna.  
 
Social responsivitet är sammansatt av ”socialitet” respektive ”responsivitet”. Asplund 
definierar sedan socialitet som ”samhällelighet” eller ”sällskaplighet”, medan 
responsivitet naturligtvis hör samman med ”respons” (svar eller gensvar). För att 
förtydliga vad Asplund avser med social responsivitet kan man iaktta två individer som 
samtalar. En individs svar på vad den andra säger (gör) resulterar i ett gensvar, något 
som upprepas till ett pågående och pendlande växelspel. Om den ena individen 
dessutom kan förutse och föregripa den andres respons (fortsätta samtalet med 
antagandet om vad den andra skulle tillägga), kan vi notera en samhörighet med vad 
Mead lägger in i begreppet rollövertagande.48 Samtidigt som Asplund tycks vilja 
avgränsa den socialpsykologiska teori som begreppet omfattar, till elementärt mänskligt 
beteende49, intar språket en särställning här. Något som för övrigt stärker vår grund för 
att tillämpa begreppet i analysen. Asplund utgår ifrån att språket kräver en social 
responsivitet; utan denna skulle inte språket ha framskapats. Själva grundvalen för 
språket är att det existerar en ömsesidighet av gensvar. Annorlunda uttryckt innebär då 
en samvaro där flera personer förhåller sig socialt responsivt till varandra, också att de 
kommunicerar med varandra.50  
 
Därefter inleder Asplund med att ifrågasätta vad det betyder att disciplinera? Man 
tillintetgör den fria sociala responsiviteten och ett mångfacetterat, dialektiskt 
förhållande mellan stimuli och respons. Istället utelämnas individens åt ett samspel med 
omgivningen där formen för utväxling av stimuli och respons redan gjorts upp på 

                                                 
46 Jfr för Goffman är det de ”frizoner” eller platser som inte står under personalens kontroll som förser 
den intagne med en möjlighet att kultivera personligheten och att mildra institutionens dehumaniserande 
inflytande. En annan utväg kan vara att gå inom sig själv; skapa en inre värld. Se Johansson, 1999, s. 86. 
47 Goffman, 1990, s. 54-56. 
48 Asplund, 1987, s. 11-12. 
49 Asplund, 1987, s. 12.  
50 Asplund, 1987, s. 14. 
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förhand. Social responsivitet ger individen grund och motiv att handla med inlevelse; att 
samtidigt forma och dras in i sin omvärld. Men när samspelet är uppgjort blir 
upplevelsen utvändig och mekanisk, individen handlar inte längre, snarare beter hon 
sig.51 Asplund illustrerar även denna tendens i en utläggning kring konformitet, 
rollbeteende och rollteori. 
 

Kan spelandet av roller bli så ’mekaniskt’ att det urartar till en form av betingade 
reflexer? Om detta sker, så förlorar spelandet av roller sin karaktär av handlande. För om 
spelandet av roller följer som ’reflexer’ på yttre retningar, så kan den som spelar rollerna 
inte längre hävda att det han gör när han spelar rollerna inte skulle inträffa, såvida han 
inte själv avsiktligt fick detta att inträffa . Och i detta fall är spelandet av roller inte längre 
menat som svar på yttre retningar. Det bara är ett svar på de yttre retningarna.52  

 
För respondenterna kan detta leda till ett tillstånd av alienation, en social responsivitet 
som på sikt riskerar att förbytas i stum asocialitet och övergå i en inlärd hjälplöshet. 
Asplund framhåller att människans naturliga hemvist istället består av samvaro, med en 
social responsivitet som utvecklas i tid som rum. För den som vill uppnå en 
disciplinering är det därför passande att påbörja dressyren med att begränsa just denna 
rörlighet; att arrangera tid och rum som är socialt tomma. Asplund drar upp tre riktlinjer 
som kännetecknar utförandet av disciplinering och den egentliga metoden för fängelset: 
1) Att det införs en tidtabell, 2) att rummet görs oföränderligt, 3) att samvaron i tid och 
rum ersätts med isolering. De hämmande effekterna på den social responsiviteten blir på 
detta sätt kompakta.53 Asplund gör en koppling till hur Foucault omtalar att 
disciplineringen egentligen innehåller två element: belöning och bestraffning. Ett 
metodval och en kombination som pionjärer inom den behavioristiska psykologin med 
förkärlek tillämpade. Belöningen utgörs då av att internen får ett erkännande som social 
organism, genom att den i varierande utsträckning erbjuds social responsivitet. Men för 
att den ska erövra det symboliska värdet av belöning måste man först undandra den från 
internen. Från den mest kraftfulla formen – isoleringscellen – är det exempelvis troligt 
att internen utvecklar en svårartad hunger efter stimulans och medmänsklighet.54 Som 
exempel på belöning lägger vi märke till hur social responsivitet vanligen portioneras ut 
som permissioner till de interner som motsvarat organisationens agenda för 
disciplinering.  
 
Sammanfattningsvis och med hänsyn till vår studie vill vi göra ett antagande om att 
respondenternas val av läsmaterial möjligen kan återspegla reducerade möjligheter till 
social responsivitet på anstalten. I åtanke har vi de beståndsdelar Asplund bygger 
begreppet kring, såsom ”samhälleligt” eller ”sällskaplighet” och en ”respons” med 
engagemang och naturlighet. Litteratur som i så fall kan tjänstgöra som kompensation 
och möjligen komma ifråga anknyter till aktuell samhällsutveckling, samhälleliga 
förhållanden eller mänskliga relationer av olika slag. Med vår studie vill vi betona 
läsning av litteratur, men med resonemanget här kan vi inte bortse ifrån att läsning av 
annat slag och media kan fungera likartat. Tidningsläsning kan ge tillträde till samtida 
samhällsförhållanden och tv-mediet tillhandahåller såväl ”samhällelighet” och 
”sällskaplighet” i sitt utbud. Kompensationen av ”respons” skulle för respondenterna 
kunna framkomma som en ”aktiv” och inlevelsefull läsning. Ett gensvar i mötet med 
texten som framskapar den egentliga läsupplevelsen och meningen. Inflytandet över och 
delaktigheten i vad som sker är här av största vikt, och återknyter till vad Asplund tar 
upp som något av det som disciplineringen syftar till att beröva internen. Vi antar 
                                                 
51 Asplund, 1987, s. 81. 
52 Asplund, 1980, s. 98-99. 
53 Asplund, 1987, s. 81. 
54 Asplund, 1987, s. 88-90. 
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dessutom att social responsivitet kan användas som en parameter för den förmåga som 
respondenterna - med rådande sociokulturella förutsättningar - kan uppbåda till läsning 
på fritiden. 
 
3.2.2 Stigma  
 
På grund av sitt förflutna eller sin nuvarande status som interner kan vi anta att 
respondenterna kommer att bedömas eller dömas mer informellt av allmänheten. En 
social process som kan äga rum innan och under det att straffet avtjänas, såväl som vid 
återanpassningen till samhällslivet. Men sannolikt är denna även närvarande i deras nu 
och som en del av deras inre liv. Det kan vara minnen från den rättprocess som ledde 
fram till anstaltsvistelsen, som gör sig påminda, eller finns det föraningar om vad som 
väntar efter att de lämnar anstalten. Möjligen framförs också allmänhetens omdömen 
genom medier eller vidarebefordras av närstående som besöker dem. Mer sammantaget 
kan vi därför förutsätta att denna fortgående sociala process påverkar deras tillstånd, 
något som i sin tur kan ha en effekt på deras läsning.  
 
Detta kan åskådliggöras med Goffmans begrepp stigma. Beteckningen kan härledas till 
grekerna, och hur dessa brände eller skar in kroppsliga tecken hos individer som 
utmärktes av en tvivelaktig moralisk status, såsom brottslingar, slavar, pestsmittade, 
förrädare eller utstötta av olika slag. Dessa skulle man inte ha något samröre med, och i 
synnerhet inte på offentlig plats.55 Bland de tre artskilda former av stigma som Goffman 
sedan uppehåller sig vid finns den som inbegriper och drabbar de som gjort sig skyldiga 
till bristande hederlighet. Här är den stigmatiserades förflutna av särskild betydelse, 
något som då hänger samman med fängelsevistelsen. Mer allmänt genomsyras attityden 
gentemot den person som är behäftad med ett stigma av att denne inte betraktas som 
fullt mänsklig. Som en effekt av detta följer sedan olika diskriminerande åtgärder, något 
som ytterligare reducerar den stigmatiserades resurser. Goffman drar slutsatsen att vi 
därigenom, ”bygger upp en stigmateori, en ideologi för att förklara hans underlägsenhet 
och övertyga oss själva och andra om den fara han representerar, varvid vi stundom 
rationaliserar en motvilja som är baserad på andra skillnader, till exempel sociala 
klasskillnader”. 56 Bland de diskriminerande åtgärderna finns de som bygger på att 
kontakt med den stigmatiserade (kontaktstigma) på något sätt skulle bidra till att denna 
överför detta. Mer konkret kan man sluta sig till att respondenternas anhöriga och 
vänskapskrets genom sitt samröre med en kriminell löper risken att associeras till denna 
och ådra sig ett informellt fördömande från allmänheten. Kontaktstigma kan för den 
kriminella och våra respondenter resultera i att viktiga personer avbryter eller undviker 
vidare förbindelser med henne.57 Vi antar även att omgivningens fördömande kan leda 
till andra komplikationer i respondenternas relationer till samhällslivet. Det kan 
exempelvis vara svårt att efter frigivningen återkomma till hemorten och ordna ett 
arbete.  
 
Men för respondenterna kan stigma även innebära att de upplever en samhörighet och 
utbyter stöd med andra stigmatiserade interner.58 Goffman beskriver hur det vanligen är 
genom denna kategori av ”olycksbröder” som individen får en djupare förståelse av sitt 
stigma förmedlad.59 Omställning till att bli betraktad som stigmatiserad individ kan vara 
svår att hantera och införliva med den egna självbilden hos någon som döms att avtjäna 

                                                 
55 Goffman, 2001, s. 11. 
56 Goffman, 2001, s. 14-15. 
57 Goffman, 2001, s. 39. 
58 Goffman, 2001, s. 36. 
59 Goffman, 2001, s. 45. 
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fängelsestraff för första gången. Internen kan känna en viss ambivalens inför stigmat - 
det förser henne med en trygghet i en ny social krets, samtidigt innebära det att hon 
inordnas i en gruppering som de flesta medborgarna ringaktar och med egenskaper som 
förkastas: 
 

Som redan har antytts, är det troligt att individen då han för första gången får lära sig 
vilka personer det är som han hädanefter måste acceptera som sina egna, kommer att 
uppleva en viss ambivalens. Ty dessa andra är ju inte bara uppenbart stigmatiserade och 
därmed inte lika den normala person som vet sig vara, utan kan också ha vissa 
egenskaper som han endast med svårighet kan förena med bilden av sig själv.60 

 
Samtidigt kan man med förhoppning förstå stigma som något vilket kan vara av mer 
övergående karaktär, så även för internen. Med sin utvecklade definition av stigma vill 
Goffman komma runt låsningar vid statiska relationer. Istället bör vi snarare betrakta 
stigma som en flexibel, fortgående och mer allmänmänsklig process; som alla individer 
spelar med i vid någon situation och under någon period av livet. Oftast intas eller 
tilldelas rollen som stigmatiserad i samband med att vissa påbjudna normer inte 
uppfylls.61 Har detta en förankring som realitet antyder det samtidigt att det stigma som 
man i samband med en anstaltsvistelse tilldelas på sikt kan komma att urholkas och 
omdefinieras med nya sociala interaktioner. Våra respondenter kan alltså med tiden, och 
förutsatt att de inte återfaller till allvarliga normbrott, försonas med och omdefinieras av 
sig själva såväl som av omgivningen. Kort sagt kan de ges en möjlighet till ”omstart”. 
 
3.3 Språket - förutsättningar och fenomen 
  

Språket är varats hus. I denna boning bor människan. De tänkande och diktande är denna 
bonings väktare. Såsom väktare fullbordar de varats öppenhet, i den mån de genom sitt 
sägande bringar denna  till språk och bevarar den i språket.62 

 
Från föregående avsnitt och teoretiker som Goffman kan vi förstå att respondenternas 
anpassning till anstaltslivet sker i frånvaro av hemmavärlden - dvs. en välbekant kontext 
och de individer som befolkar denna, vilka respondenten i sin vardagliga interaktion 
hitintills framskapat en gemensam mening och verklighet med. Från anstaltens sida vill 
man alltså reducera, eller åtminstone kontrollera utbytet med hemmavärlden. Den 
nyanlända lämnas då ensam i alla avseenden, och vi kan förmoda att en 
socialiseringsprocess tar plats för att bryta den påtvingade isoleringen. Respondenten 
måste vända sig utåt och få sin person bekräftad för att öve rleva som social varelse. 
Dessutom måste hon skapa sig en verklighet som har en tillräcklig överensstämmelse 
med andra interner och personal för att hon ska kunna orientera sig och agera 
framgångsrikt inom anstalten. Från vårt resonemang så här långt kan vi förstå hur 
kommunikation och social interaktion är vad vi koncentrerar oss på i avsnittet. Något 
som helt uppenbart anknyter till vår första frågeställning: Vilken påverkan på 
respondenternas läsning kan det finnas från uppväxtförhållanden, i interaktionen med 
omgivningen, samt av biblioteksverksamheten vid Hinseberg? Men vi vill samtidigt 
tillägga att förmågan till att kommunicera språkligt egentligen är något som berör 
uppsatsens alla frågeställningar. Dessutom vill vi ta in hur läsmaterial eller läsning kan 
fungera som ett sociokulturellt verktyg för kommunikation och social interaktion, eller 
uppväga en avsaknad av detta. 

                                                 
60 Goffman, 2001, s. 45. 
61 Goffman, 2001, s. 142-143. 
62 Heidegger, 1996, s. 5-6. 
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Vi anser alltså att språket har en fundamental betydelse för den sociala interaktionen. 
Berger och Luckmann intygar att vidmakthållandet av verkligheten sker genom att man 
fortlöpande använder sig av samma språk för att objektifiera biografiska erfarenheter i 
vardagen. 63 Efter internens ankomst till anstalten gäller det då att ackumulera de 
språkliga uttryck som vanligen används av andra interner och personal. Detta innebär att 
den intagne måste finna ord som svarar mot samma känsla, tanke och avsikt hos 
omgivningen av övriga interner och personal (att ordet har mening, fungerar 
meningsskapande).64 Mead beskriver dessa ömsesidigt etablerade ord som signifikanta 
symboler (gemensamma symboler), de blir för internen en förutsättning till att kunna 
förstå och förutse omgivningens reaktioner på vad som sägs, dessutom att den 
efterstävade, gemensamma verklighets- och handlingsgrunden skapas.65 På så vis kan 
man notera hur språket för Mead både är ett kollektivt och mer individuellt fenomen. 
Från gruppen av interner kan man betrakta hur språket övergår till den individuella 
internen; det gemensamma sättet att kommunicera inom gruppen införlivas av individen 
- internaliseras, och blir till en del av dennes egna inre dialog och medvetande.66 Men 
det stannar inte i individualiteten, utan går tillbaka till gruppens samspel då den enskilda 
gruppmedlemmen genom gester (språk som får mening genom exempelvis kontext och 
kroppliga uttryck) försöker väcka de övrigas attityder67 och bekräfta dem i deras 
roller.68 Man kan med detta göra ett antagande om att en särskild språklig kultur, eller 
diskurs, förekommer vid anstalten. Den nyanlända respondenten anpassar sig till denna, 
bidrar sedan själv till att den bevaras. Vid återanpassningen till samhällslivet måste hon 
därefter ställa om sitt språkbruk på nytt. Detta innebär alltså flera omställningar i 
tillämpningen av språket och den mening som förbinds med detta - till skilda sociala 
miljöer och situationer.  
 
För den samhällsmedborgare som för första gången förpassas till ett liv på anstalt och 
ser sig tvingad att kommunicera/presentera sina biografiska erfarenheter i enlighet med 
anstaltens (dominerande) språkliga kultur kan detta förmodligen bidra till sådant som 
inledande språklig förbistring och oavsiktligt irrationellt handlande. Möjligen innebär 
det också avvikelser från den rådande normen, med sociala nackdelar och konsekvenser 
som följd. Efter att under flera år ha avtjänat påföljden avskild ifrån samhällslivet (och i 
otakt med samhällsutvecklingen) ska internen sedan återanpassas till detta, måhända 
också återknyta kontakten med den förlorade hemmavärlden. Motsvarande språkliga 
problematik kan då förvärra de svårigheter som även annars figurerar i denna 
resocialisering. De båda språkliga leden i socialiseringsprocesserna (till anstaltskulturen 
och åter till samhället), med de svårigheter som ska forceras här, ser vi illustrerade av 
Berger och Luckmann i ett annat sammanhang. De omtalar hur vi för att förmedla våra 
icke-vardagliga upplevelser ofta använder och återkopplar med vårt vardagliga språk. 
Dessa upplevelser blir då förvanskade genom att de återkopplas till den dominerande 
vardagens verklighet. Vanligen utgörs detta problemfyllda förlopp av abstrakta 
kunskaper eller upplevelser som ska presenteras lättfattligt och kunna tillgodogöras av 

                                                 
63 Berger & Luckmann, 1998, s. 179. 
64 Jfr hur Schütz framhåller att språket först får sin mening för individen i den sociala miljö och situation 
som han eller hon använder språket. Schütz, 2002, s. 230. 
65 Mead, 1976, s. 69-70. 
66 Vi vill uppmärksamma hur Meads tankegång sammanlänkar individens medvetande (jag) med en 
språklig underbyggnad som utgår ifrån den gruppering denna ingår i.  
67 Attityd kan i sammanhanget beskrivas som en (för längre tidsperiod) mer bestående inställning för/mot 
något. Attityder består vanligen av tre elementen: kognitiva, affektiva och intentionella. Se Brante, 
Andersen & Korsnes, 1998, s. 24. Det sistnämnda, att de utgör grund för handling, kan möjligen förbises 
och är ett skäl till att vi utvecklar det här.  
68 Mead, 1976, s. 14-15.  
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någon som inte besitter dessa bakomliggande insikter.69 Vi förstår detta som att det blir 
svårt att uppnå en gemensam verklighets- och handlingsgrund om dialogen byggs kring 
låsta positioner i skilda språkliga utgångslägen. Möjligen kan dessa skilda utgångslägen 
accentueras av sådant som olikheter i utbildningsnivå eller sociala klasskillnader. 
Dessutom utgår vi ifrån att respondenternas upplevelser av livet vid anstalten är såpass 
särpräglade att det för en allmänhet kan hänföras till vad Berger och Luckmann 
beskriver som icke-vardagliga upplevelser. 
 
För oss är det angeläget att med de upptagna infallsvinklarna på språkliga 
förutsättningar se till vilka positiva effekter som kan komma ur respondenternas 
läsning. Med läsningen antar vi också att insikter om andra språkliga kulturer och 
diskurser än de egna kan konstrueras, vilket i så fall ger respondenterna en bättre 
språklig samt kulturell flexibilitet, något som på sikt även kan generera sociala 
företräden efter anstaltsvistelsen. Detta faller sig särskilt relevant för de respondenter 
som inte har svenska som modersmål, samt inte utvecklat denna på ett sätt de finner 
allt igenom gångbart. Som vi har kunnat se uppfattar Berger och Luckmann att 
användandet av ett gemensamt språk levandegör våra biografiska erfarenheter och 
vidmakthåller våra verkligheter. Om de biografiska erfarenheterna och den egna 
verkligheten inte bekräftas eller upprätthålls i språkutbytet med andra interner kan så 
ske med läsningen, förutsatt att det finns en samstämmighet mellan respondentens språk 
och det hos texten. Vi antar att denna kompenserande betydelse kan öka välbefinnandet 
mer allmänt, dessutom bidra till att respondenten kan behålla sin ursprungliga identitet 
mer intakt, genom en mer medveten distans till den vid anstalten påbjudna språkliga 
kulturen.  
 
3.4 Kognitiv auktoritet  
 
Som framgått av avsnittet ”Att leva på fängelse och isolerad från samhället i övrigt” 
finns det en teoretisk grund för att anta att anstaltsmiljön inverkar på internernas 
livsvillkor. I detta avsnitt vidareutvecklar vi det med hur internerna möjligen kan 
påverkas i sin läsning av speciella aktörer som de tillerkänner ett särskilt 
tolkningsföreträde. Detta innebär att vi söker en teoretisk förståelse för att kunna 
tillgodogöra oss och tolka den empiri som ska besvara följande frågeställning: Vilken 
påverkan på internernas läsning kan det finnas från uppväxtförhållanden, från 
omgivningen, samt av biblioteksverksamheten vid Hinseberg? Att vi vidareutvecklar 
föregående avsnitt innebär samtidigt att vi driver resonemanget kring det unika för 
respondenternas livssituation vidare. På så vis aktualiseras även andra frågeställningar 
än den som vi återknyter till ovan. I förbigående kan vi lägga märke till hur ett 
klarläggande av möjlig yttre påverkan ligger väl i linje med den teoretisk ansats som vi 
har för uppsatsen och antaganden som att meningsskapande sker genom interaktion med 
omgivningen.  
 
Vi kommer att bygga avsnittet kring B&I-forskaren Patrick Wilsons begrepp kognitiv 
auktoritet  och hur detta kan relateras till våra respondenter. Inledningsvis stipulerar 
Wilson två avgränsade kategorier eller tillvägagångssätt som individen kan erhålla 
information på: antingen genom första- eller andrahandskunskaper.70 
Förstahandskunskap är sådan kunskap som vi kan verifiera direkt genom våra egna 

                                                 
69 Berger & Luckmann, 1998, s. 38. 
70 I analyserna kommer vi inte att tillämpa begreppen förstahands- och andrahandskunskaper. Men det 
framgår ändå tämligen klart utifrån sammanhang och resonemang om det rör sig om första- eller 
andrahandskunskap.  
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upplevelser och erfarenheter.71 För våra respondenter kan det betyda att de i 
lässituationen har erfarenheter som överensstämmer med och kan fungera bekräftande 
av den information som återfinns i texten. Är den aktuella verkligheten däremot mer 
avlägsen och främmande, måste de i större utsträckning lita till andra och deras 
andrahandskunskap för att kunna orientera sig i och förstå omvärlden. 72 Wilson 
förtydligar med hur andrahandskunskaper utgörs av de individer eller institutioner som 
vi finner trovärdiga, kompetenta och som vi vänder oss till när vi själva har otillräckliga 
erfarenheter eller anser oss oförmögna att införskaffa information. 73 På så sätt bidrar vi 
till att en kognitiv auktoritet framskapas och kan etableras. På respondenterna i 
anstaltsmiljö är tillämpningen av kognitiv auktoritet passande; de har ett begränsat 
handlingsutrymme och inskränkta möjligheter att själv verifiera förstahandskällor. Vi 
utgår ifrån att de på så vis är osedvanligt utlämnade åt kognitiva auktoriteter för att 
kunna orientera sig i den pågående samhällsutvecklingen och upprätthålla kontakten 
med det sociala livet utanför murarna.  
 
Wilson fortsätter med att våra individuella val av kognitiv auktoriteter kan härledas till 
sådant som den sociala uppväxtmiljön, om vi ingår i en bestämd (ungdoms-) kultur, 
tillhör en särskild yrkesgrupp samt har en bestämd politisk eller religiös övertygelse. 
Omnämnandet av uppväxtmiljön kan förtydligas med hur föräldrarna är de första som i 
förhållandet till barnet har en position som kognitiva auktoriteter.74 Detta kan överföras 
till vårt problematiserande kring sociokulturella förutsättningar; den kognitiva auktoritet 
som fungerar vägledande för respondenternas nuvarande läsning kan ha en grund i de 
attityder gentemot läsning som förekom under uppväxten och förmedlades av 
föräldrarna. Samtidigt är vi medvetna om att det inte går att bortse ifrån att personliga 
övertygelser kan ha tillkommit senare, med egna erfarenheter eller att de tidigare 
kognitiva auktoriteterna förlorat i styrka, till förmån för nya sådana.  
 
Wilson tar upp att en persons kunskaper om litteratur för många är en betydelsefull 
kognitiv auktoritet, dennes personliga rekommendationer kan påverka andras bokval.75 
Vi förmodar att interner som är storkonsumenter av litteratur eller att bibliotekarien vid 
anstalten kan inta en position som kognitiv auktoritet för våra respondenter. Wilson 
utvecklar bibliotekariens roll som informationshanterare och ”kvalitetskontrollant”; för 
många innebär en försäkran från denna att informationen kan betraktas som korrekt.76 
För oss väcker det en undran inför vilka förutsättningar bibliotekarien vid Hinseberg har 
för att bli en kognitiv auktoritet för våra respondenter och vad han i så fall utnyttjar 
denna status till? Vi antar att den möjligen skulle kunna befrämja bibliotekets status 
som kognitiv auktoritet. Wilson anser att media som tidskrifter, tidningar och tv-
program också kan utgöra en kognitiv auktoritet och utöva påverkan gentemot sin 
publik, även om de individer som skapat innehållet många gånger framträder mindre 
tydligt.77 För oss blir det då intressant att lägga märke till om respondenternas övriga 
medieanvändning reflekteras i deras val av läsmaterial eller livshållning.  
 
I lässituationen kan påverkan som utgår ifrån en kognitiv auktoritet komma till uttryck 
genom att vi instinktivt tar avstånd från en text som utgår ifrån en ideologi eller ett 
paradigm vi själva hyser en aversion gentemot.78 Detta kan få konsekvens när vi 
                                                 
71 Wilson, 1983, s. 9-10. 
72 Wilson, 1983, s. 10. 
73 Wilson, 1983, s. 14-15. 
74 Wilson, 1983, s. 126-127. 
75 Wilson, 1983, s. 168. 
76 Wilson, 1983, s. 171. 
77 Wilson, 1983, s. 81. 
78 Wilson, 1983, s. 169. 
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inhämtar kunskap. Vi förhåller oss mer öppna till referenser som vi har erfarenheter av 
sedan tidigare, medan de som är svåra att härleda till erfarenhetsvärlden bemöts med 
större vaksamhet. Den kognitiva auktoriteten eller våra erfarenheter kan på så sätt 
fungera styrande för när vi tycker oss ha inhämtat vad vi söker, eller om vi måste 
fortsätta vårt sökande.79 Med vår analys kommer vi att försöka uppmärksamma hur 
respondenterna förhåller sig till litteratur som de inte har erfarenhet av sedan tidigare, 
eller om de redan på förhand väljer bort något läsmaterial med hänvisning till att de 
upplever en motvilja inför den bakomliggande tanke som genomsyrar detta. 
 
3.5 Läsning som eskapism  
 

De människor vi möter i böcker liknar de levande. De talar som vi, andas som vi, gråter 
och skrattar som vi. Men sträcker vi ut armarna för att omfamna dem griper vi i tomma 
luften.80 
 

Det är inte något orealistiskt antagande att läsning av olika slag, såsom skönlitteratur 
och faktaläsning, kan fylla flera funktioner för människor som under en längre tid 
framlever sin vardag på anstalt. Med de konforma och torftiga livsbetingelser som 
utmålas här av teoretiker som Goffman och Asplund kan eskapism (verklighetsflykt) 
aktualiseras som ett av flera läsanknutet fenomen. I arbetet med empirin blir det för oss 
intressent att uppmärksamma om detta kan förbindas särskilt med någon form av 
läsning, läsmaterial eller läsupplevelser. När vi försöker tillägna oss vilka funktioner 
läsning har för våra respondenter kan en kortare teoretisk orientering kring eskapism 
förse oss med bättre möjligheter till att tolka uttryck för dessa funktioner. Alltså, hur 
tillflykten till fiktion gestaltar sig och hur den möjligen kan få högst påtagliga effekter 
för respondenterna i deras vardag. I korthet är det två frågeställningar som avsnittet 
svarar mot: Kan den nuvarande livssituationen förklara respondenternas läsvanor? 
samt Varför och på vilket sätt läser respondenterna? 
 
Vi tar vår utgångspunkt i Schütz och hur denne postulerar att vi rör oss mellan en 
mångfald eller skikt av verkligheter81, här ryms även ”provinserna i vårt imaginära liv”. 
Med detta grandiosa epitet inkluderar Schütz våra fantasier och hur de kan bindas till 
aktivitetssfärer som lek, skönlitteratur och dagdrömmar. Dessa provinser eller sfärer 
genereras genom att den grundläggande (vardagliga) verkligheten förlorar i intresse och 
försvagas, den modifieras därefter av vårt medvetande till ”kvasiverkliga 
fantasibilder”. 82 
 

När vi lever i någon av dessa många fantasivärldar behöver vi inte längre behärska den 
yttre världen och övervinna objektens motstånd. Vi är befriade från det pragmatiska 
motiv som styr vår naturliga inställning till vardagslivets värld. Vi är också befriade från 
från [sic!] det ’interobjektiva’ rummets och den intersubjektiva standardtidens band. Vi är 
inte längre begränsade till det som befinner sig inom vårt aktuella, återupprättbara eller 
uppnåeliga räckhåll. Det som händer i den yttre världen ställer oss inte längre inför 
uppgifter som vi måste välja mellan, och den yttre världen sätter heller inga gränser för 
vad vi kan utföra.83 

                                                 
79 Wilson, 1983, s. 170. 
80 Lagercrantz,  1985, s. 7-8. 
81 Jfr hur Schütz framför att verkligheten är subjektivt beskaffad; det som stimulerar vårt intresse är 
verkligt, därmed ”försvinner” verkligheten också med avsaknaden av uppmärksamhet. Mångfalden av 
livsvärldar kan illustreras med vardagslivets-, vetenskapens-, den rena galenskapens-, de fysiska tingens-, 
de individuella åsikternas värld, religionen och mytologins övernaturliga världar och så vidare. Se Schütz, 
2002, s. 77-78. 
82 Schütz, 2002, s. 107-108. 
83 Schütz, 2002, s. 108.  
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Med Schütz beskrivning av hur medvetandet förskjuts från den vardagliga verkligheten 
till fantasivärldarna framkommer flera möjliga tolkningsalternativ till hur 
respondenterna kan gå utanför sig själva; det uppnåeliga och sin nuvarande belägenhet 
på anstalten, med hjälp av skönlitteratur. Det ”interobjektiva rummet” kan förstås tolkas 
som respondenternas fängelseceller och i en vidare betydelse anstalten; alltså 
institutionellt utformade utrymmen respondenterna helt ovillkorligt är anvisade till. Vi 
kan även förstå att det personliga eller privata är svårt att värna under sådana 
standardiserade premisser. Sedan tidigare har vi noterat hur Asplund just omtalar det 
”oföränderliga rummet” som ett av incitamenten för disciplineringen. Den 
”intersubjektiva standardtidens band” har även detta en motsvarighet bland vad Asplund 
sätter i samband med disciplineringen: ”att det införs en tidtabell”. Vi ser det som att en 
egen, obunden tidsuppfattning och ett egeninflytande över denna (hur man själv väljer 
att disponera eller erfara tiden) är svår att uppnå för respondenterna. Detta då de 
ständigt är indragna i en tidsbunden, kollektiv ritualisering som kommenderas ifrån 
anstalten, samt visar dem tillbaka på vad Schütz tar upp som det ”aktuella” (nuet), 
”pragmatisk motiv” och ”vardagslivets värld”. Sett ur ett maktperspektiv lämnar det oss 
med intrycket att anstalten på så vis försöker avleda och passivisera respondenternas 
medvetanden från kritiskt tänkande, samt neutralisera de gemensamma strävanden som 
skulle kunna följa på detta.  
 
Schütz har givit oss en infallsvinkel på eskapism utifrån fenomenologi. Vi vill kortfattat 
övergå till några andra karakteristika som kan anknytas till eskapism, och funktioner 
som kommer av läsning, men som istället framförs av en litteraturvetare. Harold Bloom, 
professor i litteraturvetenskap, menar att läsning är någonting som individen hänger sig 
åt för att uppnå en större kontroll och trygghet.84 Denna utgångspunkt kan överföras till 
våra respondenter som på anstalten är utlämnade åt andras aktörers maktutövning; 
beslut och åtgärder som syftar till social uppfostran och kontroll. Läsning kan då bli till 
ett unikt medel att utöva ett lika sällsynt egeninflytande i livssituationen. 
Respondenterna väljer sannolikt själva om och vad de ska läsa på sin fritid. Dessutom 
har de i mötet med läsmaterialet en chans att mer aktivt bidra till och påverka 
behållningen av detta, i kraft av den egna personen. Vi uppfattar att detta främst handlar 
om ett uppdämt kontrollbehov hos respondenterna som på så vis kan få utlopp. 
Trygghet kan uppfattas angränsande till kontroll, vi tycker oss dock se en naturlig 
koppling till hur utvalt läsmaterial (särskilt för den nyanlände internen) kan frambringa 
en upplevelse av trygghet. Detta genom att invanda miljöer och förutsägbara 
handlingssätt från det liv som förflutit innan anstaltsvistelsen återupplevs. Rent konkret 
kan läsningen också generera en trygghet genom att den avskärmar respondenten ifrån 
pressande inslag i nuet, eller att den fungerar distraherande på medvetandet och dämpar 
inre oro.  
 
Bloom fortsätter med att vi även läser för att stärka det egna jaget och finna var dess 
verkliga intressen ligger.85 Vi utgår ifrån att respondenterna kan stärka sin status 
(kunskap med betydelse maktattribut) och höja sitt självförtroende genom att ny 
kunskap införlivas med läsningen. Med kunskap tänker vi oss såväl mer stereotyp, 
formell kompetens som insikter av det personligt utvecklande slaget. Det förstnämnda 
kan omfatta sådant som uppgifter om sakförhållanden, teori eller praktiska tillämpning 
av denna. Det senare ser vi som att respondenterna genom läsningen erbjuds en 
möjlighet att konfrontera den egna personen under förhållanden de själva har inflytande 
över; genom självreflektion samt för att uppnå ökad självkännedom och självkänsla. En 
intrasubjektiv process i mötet med texten som omgivningen saknar tillgång till och som 
                                                 
84 Bloom, 2000a, s. 19. 
85 Bloom, 2000a, s. 19.  
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sker oberoende av samhällsmoralen. Ett utvecklat och rikare språk kan dessutom bli 
följden av ihärdig läsning, något som kan bidra till att jaget stärks i takt med att 
existerande och framtida handlingsutrymme utökas. Bloom konstaterar att litteratur inte 
bara är språk, det är viljan till det gestaltande; det inre som alstrar metaforer, en längtan 
efter att vara annorlunda och befinna sig någon annanstans.86 Hos respondenterna kan 
det handla om en strävan att nå fram till det försummade, men innestående individuella, 
den fria och befriande kreativiteten (meningsskapandet), hur den skulle kunna uttryckas 
av dem själva eller görs av andra. Något som kan ta dem bort ifrån vardagen på 
anstalten och avsaknaden av en sådan lössläppt vitalitet. Ett resonemang som på flera 
sätt sammanfaller med Schütz beskrivning av passagen mellan den vardagliga 
verkligheten och fantasivärldarna.  
 
Bloom framhäver även läsningens funktion som ”helande nöje”; som tröst och ytterst 
som ett medel att finns sig tillrätta med ensamheten. 87 Det sistnämnda vill vi utveckla 
med stöd hos William H. Gass, författare och professor i filosofi. Gass har ett 
bakomliggande synsätt som handlar om att medvetandet är en slags spegel som 
reflekterar sig självt. Detta försöker vi sedan undkomma genom att stimulera oss själva 
med olika trivialiteter eller underhållning; sådant som inger en skev men uthärdlig 
föreställning av verkligheten. Att läsa en bok blir på detta sätt en av flera metoder att 
hålla den inre tomheten – och vad den i förlängningen representerar – på behörigt 
avstånd. På så sätt skulle vår aptit för underhållning kunna betraktas som ett existentiellt 
problem. En flykt ifrån grundläggande ångest och oro, och vad som möter oss i 
introspektion eller ensamhet: oss själva.88 Det bestående intrycket blir då att vi läser för 
att inte känna oss ensamma. Men i några avseenden kan vi anta att respondenterna 
sällan är ensamma; de är övervakade, deras vardag är strukturerad av gemensamma 
aktiviteter och boendeformen kan liknas vid kollektiv, samtidigt kan denna ständiga 
”offentlighet” möjligen hämma förtroliga kontakter och samtal. Som vi har berört 
tidigare i vår teorigenomgång är den enskilda respondenten dessutom hänvisad till en 
social samvaro som saknar inslag av frivillighet. Den ska bo och verka tillsammans med 
individer som kanske inte hade kommit ifråga om vanliga möjligheter till selektivitet 
hade existerat, det är inte heller självklart att det bland övriga interner finns någon som 
respondenten upplever samhörighet eller gemensamma intressen med. De kontakter 
som skapats tidigare i livet utifrån dessa frivilliga och gemensamma intressen begränsas 
helt naturligt i och med anstaltsvistelsen. Sammantaget är detta betingelser som kan 
förekomma under flera år och förstärka upplevelsen av en annan slags ensamhet eller 
”existentiell isolering” för respondenten (förutsatt att den inte etablerar nya kontakter). 
Om man ser till Blooms sätt att argumentera kan läsning då utgöra ett slags socialt 
surrogat; med den mänskliga egenskapsrymd som ryms i utvalt läsmaterial men saknas i 
nuet. Från Gass perspektiv kan det däremot handla om att respondenterna under 
anstaltsvistelsen och till följd av en möjlig ”existentiell isolering” är ovanligt utlämnade 
åt sin person och sitt medvetande. Syftet med läsningen blir då att undkomma detta och 
hur det möjligen är förenat med ett problemfyllt (kriminellt) och skuldtyngt förflutet. 

                                                 
86 Bloom, 2000b, s. 22. 
87 Bloom, 2000a, s. 19. 
88 Gass, 1970, s. 6-7, 268-272. 
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3.6 Analysera läskategorier  
 
Avsikten med avsnittet är att ge en insikt i den analytiska modell som vi har tillämpar 
på respondenterna och deras läsning. Vilket har gjort det möjligt för oss att bestämma 
dem till olika läskategorier. Modellen och kategorierna är utformade på ett sådant sätt 
att de återknyter direkt till vår tredje frågeställning: Varför och på vilket sätt läser 
respondenterna? Som vi har redovisat under ”Tidigare forskning”, har den analytiska 
modellen framställts inom ramen för forskningsprojektet Skriftkultur och mediabruk i 
Nordiska familjer (SKRIN). Vår återgivning innehåller sådant som en översikt av 
relaterade begrepp och på vilket sätt de kan omsättas i vårt kommande analytiska 
moment. Vi kan lägga märke till att begreppen i flera fall har en förbindelse till den 
teoretiska ansats vi dragit upp för uppsatsen mer allmänt. 
 
3.6.1 Teoretisk uppbyggnad 
 
Berntsen utgår inledningsvis ifrån en modell där olika former av kunskap indelas i 
kategorier eller dimensioner, situationell - icke-situationell, personlig – icke-personlig, 
dessa ställs därefter gentemot varandra. En struktur Larsen konstruerat och som har en 
förankring i kognitiv psykologi. Men denna ”abstrakta låsning” utvecklar man med hur 
det tolkande subjektet (individen) i läsutbytet står i kontakt med och ständigt samspelar 
med sin omvärld, något som snarare berör socialpsykologi89, vilken Berntsen/Larsen 
därmed betraktar som överordnad i sammanhanget.90 Den ursprungliga kognitiva 
uppdelningen av kunskap som endera ”situationell” eller ”icke-situationell” får i 
samband med läsutbytet istället en uppdelning i och betydelse som upplevelseorienterad 
respektive instrumentell. 91 
 
3.6.2 Inför tillämpning 
 
Vi kommer här att - utifrån Berntsen/Larsen samt Furhammar - redogöra mer utförligt 
för de skilda läskategorierna och vilka bedömningsgrunder som de förutsätter. 
 
Modell 292 Taxonomi för läsutbyte 
 
  Upplevelse   Instrumentalitet 
 
  Personlig upplevelse   Personlig instrumentell 
Personlig  läsning   läsning 
 
  Identifikation   Självreflektion 
 
 
  Opersonlig   Opersonlig  
Opersonlig   upplevelse läsning   instrumentell läsning 
 

Avkoppling   Information 
 

                                                 
89 Möjligheterna till att sammanföra kognitiv- och socialpsykologi är annars omtvistad, särskilt om man 
avskärmar de kognitiva processerna från yttre skeenden. Något vi däremot uppfattar att Berntsen/Larsen 
undviker. För vidare resonemang kring detta. Se Asplund, 2002. Genom huvudet: problemlösningens 
socialpsykologi. Göteborg: Korpen. 
90 Berntsen & Larsen, 1993, s. 37. 
91 Berntsen & Larsen, 1993, s. 38. 
92 Berntsen & Larsen, 1993, s. 19. 
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Opersonlig upplevelseläsning: läsningen är i huvudsak upplevelseorienterad, med detta 
menas att läsningen inte engagerar läsaren på det personliga planet. Läsaren intar alltså 
ett opersonligt förhållande till texten; likt en neutral observatör. Läsupplevelsen kan 
vara fängslande och spännande men detta utgår ifrån texten och ger inte upphov till 
personliga reflexioner. Läsupplevelsen är således en del av texten, istället för ett 
samspel mellan den egna personen och texten. Vidare är avkoppling, underhållning och 
tidsfördriv de huvudsakliga intentionerna med denna läsning. Av det följer också en 
frånvaro av seriösa motiv. 93 Berntsen/Larsen tar detta vidare och anser att man på mer 
existentiell grund kan tolka opersonlig upplevelseläsning som ett uttryck för eskapism.94 
Något som anknyter direkt till vår tidigare framställning av fenomenet och relaterad 
teori. Vanligt förekommande läsval inom kategorin är annars olika former av 
spänningslitteratur och att upplösningen i boken uppfattas som en form av belöning.95 
Berntsen/Larsen menar att opersonlig upplevelseläsning har följande tre kännetecken: 
 

1. Læseoplevelsen fremtræder for læseren som iboende teksten (fremfor som et resultat af et 
samspil mellem læseren og teksten). 

2. De konkrete oplevelser, som teksten giver læseren undervejs gennem fortælling, er af mindre 
vigtighed end den overordnede handlingsgang og fortællingens slutning. Af den grund vil 
læsetempoet som regel være højt. 

3. Læseoplevelserne har karakter af adspredelse frefor karakter af erfaring.96 
 

Personlig upplevelseläsning: kommer ur en syntes av det personliga samt 
upplevelseorienterade. Läsarens identitet och personliga inlevelse i texten har en aktiv 
och avgörande roll för innehållet i läsupplevelsen. Textens yttre budskap får alltså först 
en förståelse i den inre process som återfinns hos den individuella läsaren; såsom 
personliga erfarenheter, minnen, reflektioner och uppfattningar.97 Det personliga 
engagemanget inför texten omsluter även karaktärerna och en inkänning med deras 
tankar, känslor och reaktioner. Något som med identifikationen görs till egna sådana 
och i slutändan utmynnar i nya erfarenheter för läsaren. 98 Ett karaktäristiskt drag för 
personlig upplevelseläsning är att upplevelsen kommer fortlöpande under läsningen; det 
är inte enbart slutet på berättelsen som är målet, utan själva processen har ett 
egenvärde.99 Berntsen/Larsen sammanfattar personlig upplevelseläsning till följande: 
 

1. Læseoplevelsen fremtræder for læseren som et resultat af et samspil mellem ham eller hende og 
teksten (fremfor at være iboende teksten) 

2. Den konkrete oplevelse vægtes. De konkrete oplevelser, som fortællingen giver anledning til 
undervejs gennem forløbet, kan have lige så stor betydning som den overordnede handlingsgang 
og slutningen. 

3. Læseoplevelserne har karakter af erfaring og ikke blot karakter af adspredelse.100 
 
Opersonlig instrumentell läsning: innebär en förening av det opersonliga och 
instrumentella. Furhammar menar att detta är en läsning: ”som har en redskaps- eller 
nyttofunktion för läsaren samtidigt som denna funktion inte är knuten till läsarens 
personliga identitet”. 101 Den instrumentella läsartypen hämtar kunskap som kan 
överföras direkt ifrån en ”läsar- textrelation” till relationer som inte berörs av läsningen. 
De ämnesområden som opersonlig instrumentell läsning förknippas med är 
                                                 
93 Furhammar, 1997, s. 137-139.  
94 Berntsen & Larsen, 1993, s. 73. 
95 Furhammar, 1997, s. 137-139. 
96 Berntsen & Larsen, 1993, s. 25. 
97 Berntsen & Larsen, 1993, s. 26. 
98 Furhammar, 1997, s. 140. 
99 Berntsen & Larsen, 1993, s. 27. 
100 Berntsen & Larsen, 1993, s. 28. 
101 Furhammar, 1997, s. 142. 
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faktaläsning, facklitteratur och informationsinhämtning mer allmänt. Men det är inte 
enbart inom dessa områden man kan återfinna opersonlig instrumentell läsning. 
Romaner kan även läsas med skälet, ”för att man är intresserad av att veta något 
om…”.102 Berntsen/Larsen framlägger följande kriterier för opersonlig instrumentell 
läsning: 
 

1. Læseudbyttet er en indsigt, som udmiddelbart kan overføres fra læser-tekst relationen till andre 
relationer. 

2. Tilegnelsen af denne insigt indeholder en abstraktion fra personliga forhold, der måtte eksistere 
mellem læseren og det fænomen, som forståelsen omhandler.103  

 
Personlig instrumentell läsning: innebär att det personliga och instrumentella förenas. 
Denna läsning omtalar Furhammar som: ”Läsningen har alltså en redskapsfunktion i 
förhållande till läsarens personliga identitet.”104 Läsaren reflekterar i sin läsning över 
den egna identiteten och livssituationen för att erövra ökad självinsikt. Läsningen kan 
beskrivas med en terapeutisk funktion; en förutsättning är då att det hos läsaren finns en 
självmedvetenhet kring att man använder läsningen i ett terapeutiskt syfte. Effekterna 
som kommer ur detta är en möjlig distansering till problem, orosdämpning och tröst. 
Distanseringen och det instrumentella inslaget kan bidra till konkreta uppslag på 
lösningar av dessa problem.105 Berntsen/Larsen koncentrerar de utmärkande dragen för 
personlig instrumentell läsning till:  
 

1. Læsningen har en terapeutisk effekt, som læseren har et refleksivt forhold til. 
2. Den terapetiska effekt kan antage flere former, hvoraf de typiske til være selv-reflektion, 

holdningsbeatbejdelse, trøst eller distancering till læserens egen virklighed.106  
 
De fyra läsformer vi redovisat likt separata kategorier och den modell de inordnas i kan 
uppfattas som en låsning inför det förestående arbetet med empirin. Berntsen & Larsen 
reserverar sig mot detta; i praktiken kan det förekomma att kombinerade läsformer är 
vad som bäst kännetecknar en bestämd läsning.107 Furhammar illustrerar detta med hur 
”sensationsläsning” kan innebära en opersonlig upplevelseläsning men även bidra med 
ett instrumentellt utbyte.108 Att samköra två läsformer på detta sätt kan verka motstridigt 
och omvänt finns frågan om kombinerandet kan luta sig mot en beroendeställning.109 En 
fråga om kausalitet och något Furhammar inte har som syfte att förenkla, snarare lämnar 
han oss med intrycket av att det är något vi ska förhålla oss öppna till.  
 

Det förefaller inte nödvändigt om än inte helt omöjligt att den ena utbytesformen skulle 
ge upphov till den andra. De förekommer helt enkelt samtidigt. Men det kan också vara 
så att en form av utbyte i ett enskilt fall eller mera regelbundet för med sig ytterligare en 
form av utbyte […] I fortsättningen kommer detta fenomen att beskrivas som generering 
eller överskridande.110 

 
Furhammar erkänner att generering blivit till ett problem i arbetet med att kategorisera 
läsare. Det genererade läsutbytet framkommer genom att respondenten återger hur en 

                                                 
102 Furhammar, 1997, s. 142. 
103 Berntsen & Larsen, 1993, s. 30. 
104 Furhammar, 1997, s. 143. 
105 Furhammar, 1997, s. 143-144. 
106 Berntsen & Larsen, 1993, s. 32. 
107 Berntsen & Larsen, 1993, s. 32. 
108 Furhammar, 1997, s. 144-145. 
109 Furhammar tillstår (i samband med sensationsläsning) att strävandet efter att skapa olika 
kombinationer av läsformer (utöver den upptagna) skulle kunna gå längre, men anser det snarast som 
överambitiöst för ändamålet. Se Furhammar, 1997, s. 145. 
110 Furhammar, 1997, s. 145 .  
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kategori eller ett verk öppnat upp för ett nytt och annorlunda sätt att läsa. Men 
framkommer inte detta genom läsaren själv är det svårt att registrera hur en ny form av 
läsutbyte utvecklas och utgår ifrån en tidigare.111 I vårt arbete med de kvinnliga 
internernas återgivningar av läsvanor och –upplevelser är det naturligtvis något att 
beakta. Furhammar ger en anvisning av hur man kan förhålla sig till generering vid 
sidan om en mer uppenbar indelning av läsare. Med utgångspunkt i vilka utbytesformer 
som vi finner dominerande hos var och en av våra respondenter försöker vi gruppera 
dem under de fyra olika utbytesformerna. Inom varje grupp försöker vi utskilja dem 
som kan betraktas som typexempel och i vilkas beskrivning av sin läsning vi endast 
kunnat finna en enda form av utbyte. Vi urskiljer om möjligt dem som vid sidan av den 
tydligaste utbytesformen också visar upp ytterligare en eller flera, som inte kan anses 
genererade av huvudformen. Avslutningsvis försöker vi särskilja de respondenter som 
ger exempel på ett av huvudformen genererat utbyte.112  
 
4. Kvinnofängelser i Sverige 
 
I detta avsnitt kommer vi att erbjuda en kort introduktion till den kvinnliga internens 
situation mer allmänt. Dessutom vill vi skapa en större insikt i de sociokulturella 
förutsättningar som våra respondenter lever med vid anstalten Hinseberg. Avsnittet kan 
då betraktas som ett komplement till ”Att leva på fängelse och isolerad från samhället i 
övrigt” och fungera som en bakgrund åt de intervjuer och analyser som följer. 
 
Av dem som dömts till fängelse i Sverige är en förhärskande majoritet män. I januari 
2005 var ca 94 procent av dem som dömdes för brott män. 113 Kvinnors och mäns 
brottslighet består till stor del av trafikbrott eller förmögenhetsbrott (tre fjärdedelar av 
all brottslighet). Männen är särskilt överrepresenterade beträffande våldsbrott. Om man 
ser till dråp och mord utgör kvinnor bara drygt tio procent av de misstänkta sedan 1870-
talet. Vänder man däremot på rollerna kan man konstatera att offren för dödligt våld till 
en tredjedel utgörs av kvinnor.114 I Sverige avtjänar 268 kvinnor sitt straff på anstalt.115 
Under många år fanns det bara ett särskilt fängelse för kvinnor, det motiverades med att 
antalet kvinnor av den totala fängelsepopulationen var så marginell. Dessa förhållanden 
gjorde att kvinnor avtjänade sina straff på fängelser som dominerades av och var 
avsedda för manliga interner. På senare tid har fängelser med både män och kvinnor helt 
försvunnit och istället ersatts med separata anstalter för kvinnliga interner.116 
Anstalterna för kvinnliga interner är Färingsö, Sagsjön, Ystad, Hinseberg, Rostorp samt 
Ljustadalen. Kvinnor har få avvikelser eller fritagningsförsök, därför finns ingen anstalt 
för kvinnor med säkerhetsklass I.117 

                                                 
111 Furhammar, 1997, s. 145. 
112 Furhammar, 1997, s. 146. 
113 Kriminalvårdsstyrelsen, 2005, http://www.kvv.se/upload/statistik/ASK%20jan05.pdf [2005-05-10]. 

114 Ekbom, Engström & Göransson, 1999, s. 122. 
115 Kriminalvårdsstyrelsen, 2005, http://www.kvv.se/upload/statistik/ASK%20jan05.pdf [2005-05-10]. 
116 Justitiedepartementet, 2000, www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/07/19/2b28c4cc.pdf [2005-05-10], 
s.15. 
117 Anstalterna indelas enligt kriminalvården i fyra klasser. Säkerhetsklass I likställs med högsta 
säkerhet, säkerhetsklass II är slutna anstalter med hög säkerhetsnivå, säkerhetsklass III utgörs av övriga 
slutna anstalter, säkerhetsklass IV är öppna anstalter. Inom anstalterna förekommer sedan slutna resp. 
öppna avd. 
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4.1 Kvinnofängelset Hinseberg  
 
Sedan 1957 har Hinseberg varit i Kriminalvårdens ägor. Anstalten har 97 platser och är 
Sveriges första och största anstalt för kvinnliga interner, med den högsta säkerhetsnivån, 
en såkallad riskmottagning. Med detta menas att alla kvinnor som döms till fängelse i 
mer än två år hamnar på Hinseberg. Anstalten består av fem olika avdelningar som har 
tio platser vardera – utöver detta finns det två motivations- och behandlingsavdelningar. 
Dessa avdelningar är i de flesta fall isolerade från varandra för att rehabiliteringsarbetet 
ska utfalla effektivt.118  
 
4.1.1 Arbete och studier 
 
På anstalten finns det möjlighet till en rad olika sysselsättningar såsom att arbeta, 
utbilda sig eller ingå i vårdprogrammet riktat mot drogmissbruk. På Hinseberg råder 
arbetsplikt; det innebär att de intagna måste arbeta, studera eller delta i någon form av 
behandling. Undantag beviljas ålderspensionärer och de som på grund av sjukdom inte 
kan delta. De flesta kvinnor som dömts till fängelse har ett förflutet som arbetslösa och 
har i huvudsak försörjt sig genom understöd som socialbidrag, sjukpenning, pension 
eller arbetslöshetskassa. Därför finns det ett stort behov av utbildning som ger arbete 
eller en utbildningskompetens med möjlighet till högre studier.119 För de som vill 
studera finns det därför en studieavdelning. Hälften av internerna bedriver någon form 
av studier, från elementär gymnasiekompetens till universitetsstudier. För intagna som 
inte studerar finns det ett tryckeri som arbetar på uppdrag av företag. Andra 
arbetsuppgifter är montering och förpackning.120  

4.1.2 Fritidssysselsättning 
 
Alla intagna har rätt till att vistas utomhus en timme varje dag, och det sker på 
anstaltens promenadområde. Det finns också en idrottshall, ett utrymme för 
styrketräning samt bastu. Allt sedan februari 2003 finns det en lokal kallad 
Stallmästargården, där det finns samlingslokal, pentry och sammanträdesrum. I 
vaktlokalen finns en mottagningsavdelning och besöklägenhet där anhöriga kan besöka 
de intagna. De respondenterna som intervjuas i uppsatsen framhåller att de vanligaste 
fritidssysselsättningarna på anstalten är träning, tv-tittande, social samvaro med andra 
interner samt att läsa böcker.  

4.1.3 Behandlingsprogram 
 
För att få bättre kännedom om kvinnliga interner som grupp bör man förstå att dessa 
många gånger är åsidosatta och marginaliserade i förhållande till manliga interner. 
Kvinnor har oftast sämre utgångsläge vad beträffar relationer, bostad och drogmissbruk. 
Bland intagna kvinnor 2002 gjordes bedömningen att sex av tio var missbrukare. En 
redovisning av motsvarande bedömning för män visar att fem av tio var missbrukare.121 
Kvinnor har ofta en relation med en partner som är missbrukare och återkommer många 

                                                 
118 Kriminalvårdsstyrelsen, 2004, http://www.kvv.se/templates/KVV_JailInfo.asp?id=2143 [2005-05-
10]. 
119 Kriminalvårdsstyrelsen, 1998, s. 21. 
120 Kriminalvårdsstyrels en, 2004, http://www.kvv.se/templates/KVV_JailInfo.asp?id=2143 [2005-05-
10]. 
121 Kriminalvårdsstyrelsen, 2002, 
http://www.kvv.se/upload/statistik/årsredovisning/arsredovisning_2002.pdf [2005-05-10], s. 17. 
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gånger till den relationen efter avtjänat fängelsestraff.122 Vid anstalten Hinseberg finns 
det två särskilda motivationsavdelningar med sammanlagt 18 platser. 
Minnesotamodellens Tolvstegsmetod är den behandlingsform som man tillämpar.123  
Det enda tillfälle då internerna på avdelningarna kommer i kontakt med övriga intagna 
är i samband med studier. Drygt hälften av de intagna har ett minderårigt barn och av 
dem har två tredjedelar vårdnaden av barnet. Flera undersökningar har visat att det som 
internerna upplever som svårast under fängelsevistelsen är relationen till sitt barn. 124 
Det förekommer också att kvinnor är gravida när de fängslas. De har då rätt att ta med 
sig spädbarnet under ett år i fängelset.125 Kontakten med anhöriga, hemorten och det 
sociala nätverket försvåras av att det finns få anstalter för kvinnliga interner.126 
 
4.2 Biblioteksservicen i svenska fängelser  
 
I början av 1990-talet genomfördes en decentralisering av biblioteksverksamheten inom 
Kriminalvårdsväsendet, något som innebar att ansvaret för fängelsebiblioteken flyttades 
från regional till lokal nivå. Detta innebär att det är helt upp till det lokala fängelset att 
besluta vilka resurser och vilka prioriteringar som ska gälla för biblioteksservicen. 127 
Resultatet av detta är att den biblioteksservice som internerna får ser mycket olika ut 
beroende på vilken ekonomi och i hur hög grad de lokala anstalterna prioriterar 
biblioteksverksamheten.  
 
I de centrala reglerna från Kriminalvårdsstyrelsen är det fastlagt att svenska interner ska 
ha tillgång till böcker. I radioprogrammet Kulturnytt, i radiokanalen P1, redovisades en 
undersökning från 2003 som påvisade att bara ett fåtal anstalter levde upp till dessa 
fastställda regler. Kulturnytt undersökte 40 av Sveriges 55 anstalter och var fjärde 
anstalt saknade en fungerande biblioteksverksamhet. Som skäl till neddragningarna 
angav anstalterna bristande ekonomiska resurser. I programmet deltog även 
Kriminalvårdsstyrelsens dåvarande generaldirektör, Bertel Östergren.  Då reportern 
frågade vilka åtgärder han skulle vidta för att komma tillrätta med de dåliga 
biblioteksresurserna löd svaret: ”Ja, jag tror faktiskt att alla har den möjligheten om 
dom vill och om dom prioriterar detta. Så jag tänker inte vidta några särskilda åtgärder 
för att, så säga, utveckla biblioteksverksamheten”. 128  

4.2.1 Biblioteket på Hinseberg 
 
Biblioteksverksamheten är inte ett område som prioriteras i dagens Kriminalvård, som 
bedrivs med överbeläggningar och otillräckliga ekonomiska resurser. Kvinnoanstalten 
Hinseberg är inget undantag med sina knappa ekonomiska resurser. Hinseberg har ett 
avtal med Lindesbergs kommunbibliotek och deltidsbibliotekarie Per Andersson 
besöker anstalten under fem timmar varje vecka. Han lånar ut böcker och förmedlar 
fjärrlån till de intagna. Andersson menar att Hinsebergs ledning är positiv till 
verksamheten, men efter nedskärningar och omorganisering av Kriminalvården har inte 
biblioteksverksamheten fungerat tillfredsställande. Lokalen som biblioteket är inhyst i 
                                                 
122 Justitiedepartementet, 2000, www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/07/19/2b28c4cc.pdf [2005-05-10], 
s. 3. 
123 Kriminalvårdsstyrelsen, 2004, http://www.kvv.se/templates/KVV_JailInfo.asp?id=2143 [2005-05-
10]. 
124 Justitiedepartementet, 2000, www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/07/19/2b28c4cc.pdf [2005-05-10], 
s. 17. 
125 Kriminalvårdsstyrelsen, 1998, s. 20. 
126 Kriminalvårdsstyrelsen, 1998, s. 7. 
127 Jordahl, 2002, s. 5. 
128 Epstein & Lindå, (2003). Kulturnytt i P1. 2003-02-03. 
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är liten och spartansk. Andersson vänder sig mot detta och liknar det så kallade 
”biblioteket” vid en ”utlåningsstation”. Han anser att Hinseberg - den anstalt med flest 
kvinnor som sitter av långa straff - ska ha ett riktigt bibliotek. Det finns heller inget 
måldokument för verksamheten.  Sammanlagt har biblioteksverksamheten ett anslag på 
ca 60.000 kr och år. Av detta utgör medieposten endast 22.000 kr, resterande går till 
bibliotekariens lön och bilersättning.129 Detta är ett förhållande som Hinsebergs 
anstaltsbibliotek haft att inrätta sig efter allt sedan 1984. Om man jämför 
biblioteksverksamheten här med den vid de större anstalterna för manliga interner, 
såsom Kumla och Hall, har Hinseberg en avsevärt sämre biblioteksservice.130  
 
4.2.2 Biblioteksservicen på Hinseberg 
 
Per Andersson intygar att biblioteket är en mycket uppskattad verksamhet. Bokläsning 
betyder otroligt mycket för många av de intagna, både som en förströelse och ett sätt att 
söka kunskap eller tröst i svåra livssituationer.131 Andersson tillstår själv att han har en 
mycket bristfällig statistik vad gäller utlån, men han bedömer ändå att varje intern lånar 
i snitt 30 böcker per år. Vilket är mycket högre än i Lindesbergs kommun, där 
Andersson vanligen arbetar som bibliotekarie. Hinsebergs bibliotekskatalog är 
tillgänglig via Internet, men av säkerhetsskäl får inga intagna använda Internet. Däremot 
råder det inga restriktioner från anstaltslednings sida om vilka böcker man får låna. 
Andersson menar att de som sitter på längre straff, samt de äldre internerna, lånar mer. I 
övrigt skiljer sig inte internernas läsvanor nämnvärt från andra kategorier av låntagare 
på ett vanligt folkbibliotek. Andersson räknar upp en mängd olika författare och 
bokgenrer som läses. De förfa ttare som utlånas oftast just nu är Lisa Marklund, Henning 
Mankell och Leif G.W. Persson. De bokgenrer som läses mest är deckare, fantasy, 
självbiografier och romaner skrivna av kvinnliga författare. Det förekommer även utlån 
av lyrik. Sedan utlånas förstås faktaböcker, oftast sådana som anknyter till 
fritidsaktiviteter, t ex böcker om fysisk träning eller akvarellmålning. Det sker också 
utlåning av ”lättare” juridisk litteratur. Andra populära ämnen för läsning är religion, 
psykologi och astrologi. Några låntagare söker böcker för studier som främst rör 
samhällskunskap och historia. Det Andersson prioriterar i samband med nyförvärv är 
böcker av kvinnliga författare och faktalitteratur, samt annan litteratur som kvinnorna 
på anstalten efterfrågar mer direkt. 
 
På Hinseberg finns det ett flertal interner med utländsk bakgrund. På huvudbiblioteket i 
Lindesberg finns det ett stort bestånd av engelsk litteratur, som kan förmedlas till 
internerna. Det går även att fjärrlåna, vilket främst utnyttjas vid lån av böcker på 
främmande språk. Intagna med utländsk bakgrund efterfrågar tidningar och tidskrifter 
från sina egna hemländer. De vill ha aktuell information om vad som utspelar sig där, 
något som numera är allt svårare att tillgodose. Tidigare prenumererade Internationella 
biblioteket på ett stort antal tidningar och tidskrifter för Kriminalvårdens räkning. Dessa 
gick att beställa efter behov, men i samband med att Kriminalvårdsverket 
decentraliserades och omorganiserades försvann de centrala anslagen till tidningar och 
tidskrifter.132 

                                                 
129 Andersson, Per, Bibliotekarie på Hinseberg: Mailintervju. 2003-03-13. 
130 Jordahl, 2002, s. 5. 
131 Andersson, Per, Bibliotekarie på Hinseberg: Mailintervju. 2003-03-13. 
132 Andersson, Per, Bibliotekarie på Hinseberg: Mailintervju. 2003-03-13. 
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5. Presentationer av respondenter och analys 
 
Med den genomgång som följer här finns också en överhängande risk för att vi är 
övertydliga. Men vi anser det befogat att utveckla och konkretisera något av vad vi 
tidigare tagit upp som vårt tillvägagångssätt för analysen. Först presenteras varje 
respondents sociokulturella livssituation och relation till läsning genom 
intervjumaterialet, därefter övergår vi omgående till att analysera denna. Med detta vill 
vi erbjuda ett mer sammanhållet intryck av respondenten än vad som vore fallet med ett 
separerat avsnitt för presentationer respektive analyser.  
 
Respondenterna är tilldömda långa straff för brott som vanligen fördöms av samhället. 
Deras integritet är därför utsatt, särskilt om man betänker att de med tiden ska 
återanpassas till samma samhälle. Vi vill inte bidra till försvårande omständigheter i 
samband med detta, en anonymisering blir på så vis till ett odiskutabelt led i vår 
hantering av intervjumaterialet. Konkret yttrar det sig som att vi i presentationerna inte 
redogör för enskilda respondenters specifika ålder, etniska ursprung, geografiska 
hemort, eventuella återfall i brottslighet, det straff de avtjänar just nu samt den 
strafflängd som kommer av detta. Istället vill vi förmedla en överblick av de 
sociokulturella variablerna hos vår urvalsgrupp i tabellform. Det gör det mer legitimt att 
ta in uppgifter av mer känsligt slag, men då utan att de kan sättas i samband med en 
bestämd respondent. 
 
Tabell 1 

 
 
Respondenternas ålder ligger mellan 20 och 60-år. De flesta av dessa (6 st) är mellan 30 
och 49 år. 

ÅLDER 

2 

3 3 

0 

1 

Antal 

A - 20-29 år 
B - 30-39 år 
C - 40-49 år 
D - 50-59 år 
E - 60-69 år 

   A            B            C            D            E 
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Tabell 2 
 

 
 
Vi kan notera att 7 respondenter har svenskt medborgarskap och 2 utländskt. En 
respondent är svensk medborgare men har ett utländskt ursprung. Trots att hon har ett 
svenskt medborgarskap väljer vi att presentera henne i en särskild kategori med motivet 
att det kan finnas särskilda behov att läsa litteratur på ursprungsspråket om man har 
utländskt ursprung.  
 
Tabell 3 

 
 
Det har för oss varit svårt att värdera i vilken utbildningsgrupp respondenter med 
utländskt ursprung/utbildning ska inplaceras – läsarna får ha en förståelse för att det blir 
frågan om en mer allmän uppskattning ifrån vår sida. Utbildningsbakgrunden skiljer sig 
mellan respondenterna och det är intressant att lägga märke till hur förhållandevis 
många har högskoleutbildning. 

UTBILDNING 3 

2 

3 

1 

Antal 

A - Grundskola  
B - Gymnasium 
C - Högskola 
D - Folkhögskola  

   A             B            C              D             

URSPRUNG 6 

1 
2 

Antal 

utländsk bakgrund 

A - Svenskt medborgarskap 
B - Svenskt medborgarskap med 

C - Utländskt medborgarskap 

   A             B             C          
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Tabell 4 

 
 
Strafftiden är omfattande, respondenterna kan inplaceras på den bortre delen av 
straffskalan. En förklaring till detta är att Hinseberg är en riksanstalt för kvinnliga 
interner - här avtjänas de allvarligaste lagöverträdelserna kvinnor gör sig skyldiga till. 

HUVUDBROTT 

1 

3 

1 1 1 1 1 

Antal 

A - Mord, Livstid 
B - Mord, 10 år 
C - Narkotikabrott, 10 år 
D - Narkotikabrott, 6år och 6 mån 
E - Narkotikabrott, 6år 
F - Narkotikabrott, 3 år 
G - Rattfylleri, 3 år 

   A       B      C       D      E       F      G 
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5.1 Intervju Cecilia  
 
Cecilia är vid intervjutillfället i 40-års åldern. Hon växte upp i ett arbetarhem där fadern 
arbetade vid järnvägen och modern som kontorist. Den egna utbildningsbakgrunden 
består av gymnasie- och högskolestudier, och därefter arbete som utbildare i offentlig 
förvaltning. På Hinseberg bedriver Cecilia högskolestudier på distans. Under intervjun 
markerar Cecilia inte något påtagligt missnöje med rådande förhållande på anstalten. 
Hon är nöjd med den assistans som studieavdelningen erbjuder henne. Men det är klart 
att hela situationen med att vara frihetsberövad är påfrestande, speciellt i början av 
anstaltsvistelsen:  
 

[…] i början var det jobbigt, med alla konstiga rutiner, och man fick aldrig några svar, det 
var… ena stunden var det si och andra stunden var det så, man fick aldrig några konkreta 
besked va, och  jag är sån… och jag vill ha ett ja eller nej. 

 
Cecilia har alltså anpassat sig till de förutsättningar som följer med vistelsen på 
Hinseberg. Dock framhåller hon att vara inlåst inte är det enda som är nedbrytande:  
 

Jaa, men det är ju jobbigt, själva vistelsen, det är ju inte det som är jobbigt. Utan de 
jobbiga, är ju när man kommer ut, på permissioner till exempel. Det är ju då det ehh… 
det jobbiga är. 

 
På fritiden sysslar hon med handarbete, lyssnar på musik, tittar sporadiskt på tv och 
läser mycket. Cecilias barndom omgärdades av olika attityder till läsning: 
 

Ja, det är både och faktiskt. Mamma uppmuntrade mig, hon, jag vet jag fick min första 
bok när jag var fyra år. Och vi fick alltid böcker till födelsedagspresent och julklapp, 
under väldigt många år. Och hon läste… läser väldigt mycket. Ehh, pappa han försökte 
väl hålla tillbaka, för han läser nästan ingenting alls, mer jakttidningar. 

 
Sin fritid spenderar inte Cecilia så mycket med de övriga internerna, istället läser hon. 
För henne får detta utlopp genom att, ”Och gå sin egna väg. Vara sig själv. Och vara sig 
själv närmast, framförallt, det är ju det viktigaste. Och där hjälper ju böckerna mycket”. 
Det hon läser spänner över fler olika ämnesområden och genrer; olika former av 
skönlitteratur, samhällsinformation, morgontidning och renodlad facklitteratur. Hon 
lägger mest sin lästid på skönlitteratur, som deckare, spionthrillers och kärleksromaner, 
”Det beror på vilket humör man är på”. 
 
Cecilia lyssnar sällan på vad de andra internerna tycker: ”För jag kan tycka att en bok är 
jättebra, eller som andra tycker är urusel och tvärtom.” Bokrecensioner har en betydelse 
för läsvalet och dessutom håller hon sig uppdaterad bland boknyheterna på 
fängelsebiblioteket. Även om hon själv sällan tar till sig andra interners erfarenheter av 
läsning, fungerar Cecilia som ett smakråd för andras läsval. Biblioteket betyder mycket 
för Cecilia och hon hörsammar ofta de bokråd som bibliotekarien ger, som värderas 
högt: 
 

Man kan få, just det här med att han tar, tar hit böcker som han vet att jag gillar. Precis 
som på ett vanligt bibliotek. För även där kan man fråga bibliotekarien om vad det finns 
för författare och böcker som handlar om det, det och det. Så kan man liksom få hur 
mycket uppgifter som helst, och hjälp. Så att det skulle vara en stor katastrof om… om 
det upphörde. 

 
Under intervjun relaterar inte Cecilia någon läsupplevelse till en specifik bok. Snarare 
talar hon i allmänna ordalag om vilka genreval hon gör samt vilken meningsskapande 
funktion de har. På uppmaning nämner hon dock en favoritbok, Mannen bakom masken 
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av Susan Kay, som vi tematiskt bedömer som en romantisk äventyrsroman. Boken är en 
slags rekonstruktion av det klassiska äventyrseposet Fantomen på operan. De författare 
som Cecilia annars föredrar är John Le Carré, Agatha Christie och Stig Trenter. Hon 
intygar att läsningen är att betrakta som en förströelse: 
 

[…] skönlitteratur då är det bara förströelse å underhållning. Men läser jag, ja, 
facklitteratur eller… just nu så håller jag på med både en, en gammal Agatha Christie och 
sen läser jag om EMU. Så att där har vi alltså motvikten… till varandra. Det är mest för 
förströelse faktiskt, det är det. Samma den här boken jag läser om EMU å Euron, det är 
också lite förströelse för att, ja för att få lite mer kännedom och kunskap om vad det är 
för någonting. 

 
När vi frågar Cecilia om hon identifierar sig med personer, situationer och miljöer hon 
möter i sin läsning svarar hon: 
 

Jag, jag kan måla, ju måla upp en bild om hur saker och ting ser ut, det är väl på det viset 
jag… Men jag identifierar mig aldrig med några personer… direkt. Utan jag, jag gör 
personen bara såhär bara… Och sen eeeh, så råkar dom göra någon film av det där, då 
kan det bli kollision. Så då tycker jag inte alls att filmen är nå bra [Skratt; vår anm.]. Näh, 
för då har jag gjort mig en bild av det där, som ’Törnfåglarna’ till exempel, den, den 
boken älskar jag, men jag tyckte filmen var jättedålig, eller serien. För den passade inte 
alls ihop med … mina figurer. Det är väl så ungefär som jag, som jag ser eller 
identifierar. 

 
Cecilia berättar även att hon - undantagsvis - reagerar känslomässigt på det hon läser, ett 
sådant fenomen är då det rör djur som far illa. Till det mest positiva med läsningen hör 
att den upprätthåller allmänbildningen: ”Det är väldigt många som säger till mig att jag 
kan så mycket, säger dom, och jag tror att det har med läsningen att göra, jag har fått en 
bred grund att stå på.” Däremot kan hon inte peka på att läsningen mer konkret påverkat 
eller lett till att hon omvärderat sin syn på omgivningen och omvärlden. 
 
5.1.2 Analys Cecilia 
 
Cecilia tycks ha anpassat sig till de förutsättningar som anstaltslivet är ordnat under och 
uttrycker inget större missnöje. Likväl är det en påfrestande omställning att vara 
frihetsberövad, något som var särskilt framträdande i början av anstaltsvistelsen. 
Frånvaron av konsekvens och klara besked bidrog till en ovisshet hon fann svår. Detta 
sammanfaller med vad Goffman behandlar under dehumaniseringsprocessen; från 
anstaltens sida tillintetgörs den intagnes jag genom att detta manipuleras med godtycke 
och ovisshet. Den intagne får svårt att orientera sig och nå insikt i vilket beteende hon 
ska svara med. Vi kan även notera hur Cecilia här befann sig i den bräckliga 
socialiseringsprocessen mellan två skilda kulturer: hemmavärldens och anstaltens.  
 
Detta förlopp kan även skildras med stöd hos Mead. För att hålla ihop sitt splittrade jag 
och kunna inta nya roller sökte Cecilia sig till vad Mead omtalar som en gemensam 
verklighets- och handlingsgrund. Före ankomsten till anstalten och med biografiska 
erfarenheter från ett arbetsliv med konkreta riktlinjer för de anställdas agerande, blev 
Cecilias konfrontation med personalen omtumlande. Från intervjun framgår det att 
dessa undanhöll sin verklighets- och handlingsgrund, och därmed vad som är 
institutionens gällande kulturella norm. Det ligger naturligtvis i personalens intresse att 
inledningsvis utelämna en sådan insyn, då deras ensidiga definition av verkligheten 
fungerar styrande och ger dem ett övertag gentemot internerna. Cecilia blev på så vis 
mer sårbar under detta led av socialiseringsprocessen och i sin jakt på vad Mead omtalar 
som signifikanta symboler. Vi finner också stöd för vårt resonemang genom att Cecilia 
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redogör för hur personalen emellanåt undvek att besvara frågor som kunde ha medfört 
att signifikanta symboler etablerades. Något som ligger i linje med vad Berger och 
Luckmann anför och att vi med språket upprätthåller varandras verkligheter; utan ett 
gemensamt och konsekvent språkutbyte blev Cecilias verklighetsförankring ostadig. 
Mötet med verkligheten utanför anstalten är vad Cecilia egentligen tycks uppleva som 
det största dilemmat, samtidigt utvecklar hon inte sina tankar kring detta. Vi har ändå en 
god anledning att förmoda att det motsvaras av vad Goffman lägger in i begreppet 
stigma. Han särskiljer den art av stigma som drabbar de som gjort sig skyliga till 
bristande hederlighet; anstaltsvistelsen kan för allmänheten motivera ett informellt 
fördömande av och diskriminerande åtgärder gentemot den som har ett kriminellt 
förflutet. 
 
Hos Cecilias föräldrar fanns olika attityder till läsning; modern uppmuntrade medan 
fadern fungerade dämpande. Med Wilsons teori kom modern att fungera som en första 
tidig kognitiv auktoritet ifråga om läsning, något som även kom till uttryck genom 
upprepade bokgåvor. På samma gång är vi medvetna om att föräldrarna här förmedlar 
motsatta ideal till Cecilia. Men av allt att döma är det moderns influenser som möjligen 
haft en mer långtgående påverkan. Hos Cecilia finns en tendens att koncentrera och 
inhämta sina smakråd från ett fåtal. Anstaltens bibliotekarie har fått ett 
tolkningsföreträde genom att han från tidigare erfarenheter av vad Cecilia uppskattat 
kan komma med välavvägda råd. Han har på så sätt vunnit hennes förtroende som 
kognitiv auktoritet, något som även kan ha underlättats av den formella kompetens han 
innehar. Bokrecensioner (de som skriver dem) har också en betydelse för hur Cecilia 
orienterar sig bland och utväljer läsmaterial; de tillskrivs en status som kognitiva 
auktoriteter. Vid besöken på biblioteket ägnas boknyheterna en särskild 
uppmärksamhet. Detta läsmaterial har uppenbarligen en speciell status genom att det 
kategoriseras som nytt, möjligen kan detta också innefattas i begreppet kognitiv 
auktoritet. Förhåller det sig så har bibliotekarien ytterligare påverkansmöjligheter, detta 
genom sitt urval av nytt läsmaterial till biblioteket eller att detta skyltas såsom nyheter. 
Samtidigt uppvisar Cecilia i sitt val av läsmaterial ett klart målmedvetet beteende; hon 
är klar över vad hon vill ha och vem som kan tillgodose detta. Något som då kan sägas 
utgå ifrån den egna upplevelsen om vad som kännetecknar bra läsning. Däremot bildar 
inte läsval och läsupplevelser något underlag för social interaktion med internerna mer 
generellt, dessa får därmed en obefintlig status som kognitiva auktoriteter. 
Avslutningsvis kan vi konstatera att Cecilia själv fungerar som kognitiv auktoritet när 
en utvald, annan intern ska träffa sina bokval.  
 
För att hon ska framhärda under anstaltsvistelsen markerar Cecilia att den egna 
personen och egenintressen är överordnade en tillvänd social attityd. Hon markerar även 
att läsningen hjälper henne med detta medvetet uttagna förhållningssätt. Vi vill 
uppmärksamma tre underliggande och möjliga motiv för hennes tillbakadragenhet, 
respektive hur läsningen banar väg för detta. Goffman skildrar med sekundär 
anpassning hur internens distansering till den omgivande sociala världen (gruppen av 
interner och anstalten) kan tjäna som en strategi för att behålla ett visst mått av 
självrespekten, identiteten och till att värna den egna autonomin. Cecilias läsning kan 
även anställas med en förmodligen omedvetet socialt kompenserande funktion; som 
sker på hennes villkor och med ett visst utrymme för selektivitet. De litteraturstudier 
som hör samman med hennes Internetbunda kurs ventileras förmodligen med andra 
kursdeltagare och examineras av en kursansvarig. Här är Asplunds social responsivitet 
klart tänkvärt. Det definieras med konstituerande aspekter som ”samhälleligt”, 
”sällskaplighet” och ”respons”. Hennes kursrelaterade läsning och kommunikationen av 
denna tar in flera av dessa, även om utbytesformen är kontrollerad och sker med de mer 
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endimensionella förutsättningar som inryms med ny teknik. Cecilia uppger själv att hon 
valt att läsa in sig på material om EMU och Euron inför den stundande 
folkomröstningen. Här är ”samhälleligt” en framträdande bakomliggande aspekt; att 
kunna forma och dras in i omvärlden. Bland hennes läsval förekommer även 
kärleksromaner, de har vanligen ett tema där utsikterna till ”sällskaplighet” och 
”respons” fungerar pådrivande för handlingen. Sammantaget kan man spåra flera 
anstrykningar av social responsivitet bland Cecilias läsbehov och i det val av läsmaterial 
som blir en konsekvens av detta. Förhoppningsvis är det något som befrämjar hennes 
innestående och framtida förmåga till social responsivitet; empati och sympati med sina 
medmänniskor.  
 
Ett mer djärvt antagande rör Cecilias behov av en mer bestämd ordning i tillvaron. Detta 
kan eventuellt ha vidare implikationer då hon tenderar att knyta sin tillit till ett fåtal 
personer i omgivningen. Med stöd hos Bloom skulle det mer abstrakta, men verkliga 
motivet för läsningen kunna vara att den tillgodoser hennes behov av kontroll, något 
hon så uppenbart saknar på anstalten. Studierna kan även betraktas som ett inslag i detta 
då hon har en gedigen studievana och på så vis hänger sig åt och återupprepar ett 
välbekant beteendemönster. Även om de sker under mer förutbestämda former är det 
Cecilia som bidrar till att skapa innehållet inom dessa, med Bloom skulle man då kunna 
beteckna det som att hennes individuella kreativt får ett spelrum och att ett 
meningsskapande äger rum. Något som inte behöver inskränkas till hennes 
kursrelaterade inläsning, utan även kan omfatta hennes läsbeteende mer allmänt. 
Resonemanget ovan kan även illustreras med Schütz framställning kring livsvärldar. 
Cecilia går ifrån att vara marionett (i vardagslivets värld/den gemensamma 
verkligheten) till att vara iscensättare (av fantasivärlden/vetenskapsvärlden och den 
egna verkligheten).  
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering: Cecilias läsning innefattar flera olika 
ämnesområden. Den läsning som främst intresserar henne är skönlitteratur. Hon läser i 
allmänhet deckare, spionthrillers och kärleksromaner. Cecilia säger att hon i huvudsak 
läser som en förströelse och ett tidsfördriv och inriktningen kan skifta efter den 
sinnesstämning hon har. Det är en fördel att hon blir mer allmänbildad av sin läsning. 
För det mesta engagerar hon sig inte känslomässigt i det hon läser. Hon reflekterar inte 
heller kring sin egen livssituation i samband med läsning. Cecilia målar upp en bild i 
huvudet när hon läser en bok. När hon såg på filmatiseringen Törnfåglarna blev hon 
besviken då den inte överrensstämde med den egna bilden.  
 
Kategorisering: Med utgångspunkt i Berntsen/Larsens och Furhammars modell för 
läskategorier kan vi inplacera Cecilias läsning som opersonlig upplevelseläsning. 
Cecilia har en opersonlig personlig relation till texten, detta för att hon inte involverar 
sin identitet i textinnehållet. Läsningen har hos henne främst en mening genom att den 
möjliggör avkoppling och en upplevelse. Den blir till ett verktyg för en förströelse och 
ett tidsfördriv. Därmed berör den inte heller henne på ett sådant sätt att tidigare 
bevekelsegrunder ifrågasätts eller rubbas. Hennes val av litteratur understryker 
ytterligare vår kategorisering; Cecilia läser mestadels skönlitteratur som deckare och 
kärleksromaner. Det finns dock ett instrumentellt inslag i Cecilias läsning. Det kan 
likställas med hur Furhammar visar på att opersonlig upplevelseläsning kan ha inslag av 
instrumentell generering. Cecilias deltagande i den Internetbaserade kursen, samt 
intresset för EMU, kan med understöd av Asplunds sociala responsivitet och Bloom 
uppfattas som en strategi att stimulera intellektet, stärka det egna jaget och överleva 
som socialt väsen i en torftig anstaltsmiljö. Handlingssätt som då kan upplevas med en 
medveten, bakomliggande instrumentell avsikt. Genereringen kan belysas med Cecilias 
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uttalade om att, ”Samma den här boken jag läser om EMU å Euron, det är också lite 
förströelse […]”. Sammantaget gör detta oss övertygade om att Cecilias läsbeteende 
domineras av den opersonliga upplevelseläsningen.  
 
5.1.3 Intervju Alice 
 
Alice har en högskoleutbildning med inriktning på vårdarbete, det är också inom detta 
område hon varit yrkesverksam under tiden som föregick anstaltsvistelsen. Vid 
tidpunkten för vårt möte är hon i sextioårsåldern. Hemmamiljön präglades av politiskt 
engagemang (inom ramarna för arbetarrörelsen) från fadern. Föräldrarna skaffade sitt 
levebröd från vad vi traditionellt betecknar som arbetaryrken; modern arbetade inom 
äldreomsorgen och fadern var verksam som hantverkare inom industrin. På Hinseberg 
deltar Alice i Tolvstegsprogrammets verksamhet. Den första perioden på anstalten var 
traumatisk att genomleva. Nu har hon anpassat sig, men obehaget kvarstår: 
 

Det är tungt. Som… jag kan ju berätta hur jag kände när jag hamnade här… jag gick nog 
i chock i ett halvt år, var…jag åt, sov och så vidare, men, men hade fruktansvärt att 
acceptera… att jag var här överhuvud taget, att JAG i fängelse! Det måste vara något fel 
alltså… Neh, neh, man, man… Som igår, jag har ju accepterat att det ser ut som det gör 
någonstans, men jag tycker det är fruktansvärt orättvist, känner mig orättvist behandlad.  

  
Från Tolvstegsprogrammet har Alice tilldelats arbetsuppgifter. När hon inte är sysselsatt 
med detta delar hon sin tid mellan de schemalagda promenaderna, läsning och tv-
tittande. Hon ser gärna kulturprogram på tv. Läsningen omfattar sådant som tidningar – 
helst kvällstidningar – och skönlitteratur. Under vårt möte visar hon inget intresse för 
facklitteratur. Inom genren skönlitteratur upplever hon sig själv som ”allätare”. För 
tillfället är det deckare som intresset ligger på. Alice läser mer sedan hon kom till 
anstalten, ”jag har ju mer tid vet du. Så det blir klart mer.” Detta har utvecklats till ett 
hängivet intresse för läsning: ”Jag läser ju varje kväll. Det är ett måste! Och beroende 
på vad jag har att göra på dagen också, luncher och eftermiddagar.” Intresset för läsning 
är något som följt med sedan uppväxten, där det uppmuntrades i hemmet:   
 

För det hände ofta under skolåren att jag frågade min pappa; vad är det med det? Hur 
funkar det? och sådär… ´Där har du uppslagsverk, varsågod, slå upp!’ Så att det där har 
jag varit lite arg på honom, för att ha la det på mig att ta reda på. Han svarade inte, utan 
jag skulle själv söka. Men jag vet inte, det är kanske bra, för jag har läst sedan tidiga 
tonåren, har jag ju gått på bibliotek.  

 
Alice väljer sin läsning på skilda sätt. I arbetslivet förekom det ofta att hon pratade och 
utväxlade boktips med sina arbetskamrater, och det har hon fortsatt med på anstalten, 
med en annan intern. Före anstaltsvistelsen fick hon boktips från tidningarnas 
bokrecensioner, något hon saknar på biblioteket. Alice letar inte särskilt målmedvetet 
efter vissa böcker: ”Är det nån som verkar bra så tar jag den”. Språket är en viktig 
faktor när hon ska bestämma sig för något att läsa. Hon väljer bort litteratur skriven på 
ett språk hon inte tycker om, ”Marklund tycker jag inte om. Jag tycker inte om 
hennes… sätt… att skriva.” Biblioteket har ett stort värde för Alice, om verksamheten 
upphörde skulle det vara ”snudd på katastrof”, och hon skulle känna en ”enorm 
saknad”. 
 
Som vi tidigare nämnt läser Alice mest skönlitteratur. Författare och litteratur hon 
nämner är: Joyce Carol Oates Blonde; om legenden Marylin Monroe samt Herman 
Wouk som författat Krig och hågkomst. Andra är: Frans G. Bengtsson, Patricia 
Highsmith, Fritiof Nilsson Piraten samt arbetarförfattare som Ivar Lo-Johansson och 
Moa Martinson. Under samtalet kopplas ingen särskild läsupplevelse ihop med någon 
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bestämd roman eller författare. På frågan om vilken funktion läsningen har för henne; 
om hon söker något särskilt eller om det bara är ren förströelse, svarar hon:  
 

[…] det är väl förströelse och jag tycker ju om att läsa, jag går ju, jag går ju in…lever in, 
det är ju alltså en flykt, ifrån det här, så att [Paus; vår anm.]. När tankarna å… å sånt här 
kommer, som är jobbiga va, då, då, då läser jag…då försvinner det där. Så att det är väl 
flykt.  

 
Alice berättar att fritidsläsning inte har som syfte att kunna användas praktiskt i en 
vardagssituation eller i framtiden. Läsningen har som mål att vara en verklighetsflykt.  
I allmänhet reagerar hon inte personligt på det hon läser, däremot kan hon ha positiva 
och negativa omdömen om de karaktärer som deltar i handlingen: ”Jag läste en deckare 
häromsist, jag var äcklad av alltså […] svinpälsar…” Hon omvärderar som regel inte 
sina åsikter efter att ha läst en bok, däremot uppger hon att det ger en större förståelse 
och tolerans inför andra människor: ”Fast jag är nog ganska, såhär… jag har min 
uppfattning. Fast, visst jag försöker ju ååå se med tolerans å… fast jag … har ju min… 
väg, min uppfattning ganska klar.” 
 
5.1.4 Analys Alice 
 
För Alice var det en traumatisk omställning att från ett liv i det fria, med 
yrkesverksamhet och socialt nätverk, förpassas till en livsvärld som inte var självvald. 
Övergången ledde till en obalans hos det egna jaget som hon själv liknar vid ett 
chocktillstånd och som hade inslag av förnekelse. Med Goffmans redogörelse av 
individens inträde i den totala institutionen kan vi förstå detta som att hon fråntogs sin 
förankring i den invanda kultur som utgjorde hemmavärlden, genom 
dehumaniseringsprocessen acklimatiserades hon sedan abrupt till den rådande 
anstaltskulturen. Inslaget av förnekelse antyder också att Alice fann det svårt att 
acceptera och bära upp den nya roll som kriminell hon tilldelades. Denna definition stod 
helt uppenbart i strid med hennes självuppfattning. En process Goffman skildrar i 
samband med stigma och som kan uppträda då den nya internen tvingas ansluta sig till 
en gruppering som vanligen döms ut med stöd av samhällsmoralen.  
 
Alice växte upp i ett arbetarklasshem där fadern hade ett politiskt engagemang. I 
hemmet uppmuntrades eller hänvisades Alice att införskaffa kunskap genom läsning. I 
det sammanhanget är Patrick Wilsons teori om kognitiv auktoritet relevant. Föräldrarna 
och i synnerhet fadern gavs ett tolkningsföreträde och fick en betydelse som kognitiv 
auktoritet. Fadern vände sitt inflytande bort från den egna personen och till att Alice 
mer självständigt skulle inhämta kunskap; göra egna erfarenheter och erövra en bredare 
upplevelsesfär. Med dessa uppmaningar övergick hon till att kontrollera uppgifter i 
uppslagsverk och längre fram till att börja uppsöka bibliotek. På flera sätt framträder 
detta som en fas under vilket hennes informationssökningsbeteende grundlades. Med 
utgångspunkt i Wilsons resonemang kan vi anta att fadern, samt i någon mån dennes 
värdegrund och politiska ideologi, övergått till och internaliserats av Alice. En stegvis 
utveckling som vidgade den kognitiva auktoritetens radie från fadern, till bokläsning 
och biblioteket som institution. Detta kommer fram genom att Alice fortsatt att läsa 
böcker kontinuerligt livet igenom och att hon på anstalten väljer att återkomma till 
biblioteket under sin begränsade fritid. Bibliotekets verksamhet betyder mycket för 
henne och det skulle vara en förlust om det försvann. Våra antaganden om en fortsatt 
påverkan stärks av att det bland hennes läsval framskymtar flera författare som kan 
betraktas som auktoriteter och skildrare av den politiska rörelse fadern sympatiserade 
med. Ett annat exempel på kognitiv auktoritet återfinner vi hos arbetslaget Alice ingick 
i, något som på anstalten främst representeras av en annan intern. Men dessa exempel 
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tycks inte präglade av en ensidig utbytes- och påverkansprocess, det verkar snarare vara 
frågan om ett ömsesidigt utbyte där Alice inte bara tar till sig smakråd från förtrogna i 
sin nära omgivning, utan också förmedlar sådana till dessa. Alltså fyller intresset för 
bokläsning också en funktion som underlag för social interaktion, något vi kan iaktta 
såväl i ett retrospektiv som i nuet. Hon kan vara utlevande; tycka, motsäga och 
samtycka med internen hon delar sitt läsintresse med. Ett agerande som med Asplunds 
definition antar formen hos en fri social responsivitet, som hon på så vis vidmakthåller. 
När vi möter Alice verkar hon fortfarande distanserad till anstaltskulturen i stort, en 
attityd som möjligen kvarstår sedan det första kvalfyllda halvåret på anstalten. 
Eventuellt är böckerna ett medel för Alice att bibehålla ett visst mått av autonomi 
gentemot en kultur hon tvångsassimilerats till och aldrig riktigt kommit att betrakta som 
sin egen. Med Goffman och dennes sekundär anpassning skulle detta kunna förklaras 
som att hon vid sidan om den tillskrivna, kontrollerade rollen som intern, framskapar en 
utväg och ett utrymme åt det personliga i sin sociala interaktionen med den andra 
läsintresserade internen.  
 
Det kan inte uteslutas att media som Alice söker sig till utövar ett visst inflytande, 
exempelvis ser hon gärna på kulturprogram på tv. Förmodligen utsänder och anvisar 
dessa henne till olika kulturella värden och normer, även sådana som omfattar läsval. 
Före anstaltsvistelsen tog Alice till sig bokrecensioner som smakråd och kognitiv 
auktoritet, något som hon tycker det finns för lite av på biblioteket. Urvalet av 
läsmaterial verkar annars ske genom den känsla och de intryck hon samlar på sig vid en 
första kontakt med materialet. Det är svårt för oss att säga om Alice egentligen är 
missbelåten med denna urvalsprocess. Att hon saknar bokrecensioner på plats i 
biblioteket skulle naturligtvis kunna uppvägas av att hon själv sökte sig mer aktivt till 
dessa under sin tidningsläsning. Men möjligen skulle bibliotekarien kunna bidra till en 
större kännedom om passande läsval; genom referenssamtal och en skyltning i lokalen 
som har en motsvarighet till recensionerna Alice efterfrågar. 
 
Alice läser tidningar, gärna kvällstidningar samt skönlitteratur, för närvarande mest 
deckare, men som synes är valet av läsmaterial inte helt målmedvetet. Läsningen äger 
rum i stort sett varje kväll och ibland på övriga lediga stunder. Språket är en 
betydelsefull faktor, faller det inte Alice i smaken väljer hon bort denna läsning. Detta 
kan då beskrivas som en smakfråga men också sägas fungera mer kategoriskt och med 
laddningen hos en kognitiv auktoritet; att hon tar avstånd ifrån litteratur författad med 
ett visst vokabulär och det omvända. Från Meads horisont skulle det kunna beskrivas 
som att Alice väljer bort texter som hon inte kan förenas med i fråga om signifikanta 
symboler. Även om symbolerna överför en konkret förståelse för innehållet, saknas 
symbiosen mellan hennes egna spontana tankar eller känslor och dem som ligger latenta 
i texten; den väcker inte hennes gensvar och inlevelse.  
 
Annars sätter inte Alice någon speciell bok i förbindelse med någon unik läsupplevelse. 
Hon uppger själv att den primära funktionen, meningen med läsningen är förströelse, 
verklighetsflykt och då närmare bestämt att undfly jobbiga tankar. Denna förströelse 
och flykt innebär på samma gång ett avståndstagande från en mer nyttoinriktad läsning. 
Behovet av förströelse eller tidsfördriv kan för Alice på ett grundläggande sätt likställas 
med ett meningsskapande; då hon inte är inbegripen med någon av de aktiviteter som 
strukturerar hennes vardag (tiden och rummet), exempelvis Tolvstegsprogrammet, 
måste hon själv fylla denna med ett innehåll och en upplevelse. Läsningen innebär att 
hon får tillgång till detta och på ett annat plan hänger sig åt ett - sedan unga år - 
välbekant handlingsmönster och struktur. Såtillvida kan vi också förstå det som att 
läsningen för Alice kan vara en aktivitet som med sin upprepning återuppväcker och 
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inger en känsla av kontroll och trygghet. Något som har en överrensstämmelse med de 
funktioner som kan komma av läsningen och som Bloom behandlar. De jobbiga tankar 
Alice vill undfly skulle med Gass kunna sammanfattas till hennes eget medvetande; 
vanligen undanhåller olika schemalagda aktiviteter uppmärksamhet ifrån detta, men 
utan dem är hon utelämnad åt sig själv. Läsningen fungerare då som en avledande 
manöver, från belägenheten på anstalten, möjligen också hennes biografiska historia, 
något som kan inkludera anledningen till att hon befinner sig här. 
 
Alice kan under sin läsning svara på handlingens karaktärer och deras agerande, men 
hon uppgår inte i någon identifikation med dessa. Mer allmänt upplever hon dock att 
läsningen kan förstärka hennes förståelse och tolerans inför andra människor, någon vi 
vill likna vid en utveckling av den empatiska kapaciteten. Med Asplund skulle man 
kunna omtala det som att Alice bättrar på sin sociala responsivitet; hon avger en spontan 
och pågående respons på karaktärerna och det agerande dessa företar sig i böckernas 
handling. Detta är ett villkor för att hon ska kunna engagera sig i vad hon läser. Även 
om det inte sker någon total identifikation med karaktärerna konfronteras hon sannolikt 
med deras medvetanden, dessutom kan hon inte förneka att läsupplevelsen är avhängig 
det medvetande som producerat texten. Den förståelse och tolerans inför andra 
människor som Alice omtalar skulle därför kunna bestå i att hon med läsningen kommer 
i kontakt med andra livsvärldar (jfr Schütz) än den egna, och därmed utvidgar sin 
erfarenhetsvärld och föreställningsförmåga.  
 
Sammanfattning till stöd för kategoriseringen: Alice läser mestadels kvällstidningar 
och skönlitteratur som deckare och äventyrsromaner. Det finns inget ut talat ändamål 
med hennes läsning, som kunskapssökande eller personlig utveckling. Det huvudsakliga 
motivet till att Alice läser är förströelse och tidsfördriv. Hon identifierar sig inte med 
karaktärerna i de böcker hon läser. Läsningen ger henne inte någon anledning att 
omvärdera sina tidigare värderingar och uppfattningar. Trots detta ger Alice uttryck för 
att läsning förstärker hennes förståelse och tolerans inför andra människor, någon vi vill 
förbinda med hennes empatiska kapacitet. Språket är en viktig faktor i läsupplevelsen 
och kan avgöra om Alices väljer att läsa en viss bok. 
 
Kategorisering: Med Berntsens/Larsens och Furhammars schema för läskategorier kan 
Alices läsning beskrivas som opersonlig upplevelseläsning. Det som styrker oss i 
antagandet är sådant som att Alice har ett opersonligt förhållande till sin läsning; hon 
identifierar sig inte med denna eller återkopplar till sig själv. Hon är dessutom känslig 
för texten och språket samt tycks vara bunden till hur detta förmedlar det egentliga 
innehållet. Läsningen fungerar dessutom huvudsakligen som tidsfördriv. Hon anser 
exempelvis inte att den inger erfarenheter som förlöser en ny omvärldsuppfattning. Mer 
sammantaget överrensstämmer detta med de kriterier Berntsen/Larsen och Furhammar 
drar upp för läskategorin. Med Gass kan vi förstå att läsning kan underlätta ett 
flyktbeteende; bortifrån en tärande livssituation och undan den problematik som 
existerar med den egna personen. Om vi återkopplar till intervjun så är detta en 
problematik som Alice låter påskina och som läsningen kan ta henne bortifrån. 
Inplaceringen av Alices läsning som opersonlig upplevelseläsning tycker vi är 
uppenbar. 
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5.1.5 Intervju Zora 
 
Zora är vid intervjutillfället i 20-års åldern. Hennes föräldrar har utländsk härkomst, 
vilket gör att hon är tvåspråkig. På gymnasiet gick hon vårdlinjen och har efter det 
arbetat inom vårdsektorn. Nu försöker Zora acceptera sitt straff och vill göra något bra 
av tiden på anstalten. Som ett led i detta kombineras arbete med studier på 
studieavdelningen, vilket hon ser som en chans att förbättra sina 
utbildningsbildningsmeriter. Hon tycker att det är mycket enformigt att vara intagen på 
anstalt, ”samma skiva varje dag.” Att sitta inlåst innebär en begränsning av den 
individuella friheten, så här upplever Zora detta:  
 

Ja, shit man är ju lite invalidaktig, du har liksom armar och ben men du kan inte göra ett 
skit, du har liksom, du kan inte påverka ditt liv. Allt är kört, sen är det bara att följa med 
[…]. Vägrar du gå till jobbet så blir det isolering. 

 
Zora menar att bli dömd till fängelse inte bara handlar om att avtjäna ett straff där. 
Straffet upprepas efter frigivningen genom omvärldens fördömande. Däremot finner 
hon en förtröstan i sin unga ålder, det gör att hon fortfarande kan påverka sitt livsöde i 
en positiv riktning. På fritiden tränar hon, läser böcker och tidningar, målar och arbetar 
med keramik. Zora uppmuntrades under uppväxten till att läsa böcker. När hon satt 
häktad upplevde hon det som väldigt psykiskt pressande att vara inlåst, detta på grund 
av isoleringen och ovissheten. Under häktningstiden konsumerades därför ett stort antal 
böcker för, ”att komma bort ifrån allting”. Anstaltsvistelsen innebär en friare och 
mindre pressande tillvaro. Zora läser fortfarande en hel del, men inte i lika hög grad 
som under häktningstiden. Den strukturerade dagordningen på anstalten ger dock inte 
den tid och det överskott av energi hon säger sig behöva för att läsa mer. Hon läser 
morgontidningar, kvällstidningar och böcker i olika former.  
 
Bibliotekets service reflekterar hon inte så mycket över. När frågan uppkom vad det 
skulle betyda för henne om bibliotekets service upphörde svarar hon: ”Dom har ändå 
inte mycket där så.” På anstalten är det av säkerhetsskäl inte tillåtet för internerna att 
utnyttja Internet, detta är ett problem för Zora när hon ska leta efter information i 
samband med sina studier. Vid intervjutillfället berör hon sparsamt sina val av litteratur 
och upplevelser från denna. Men ändå framkommer en mer allmän selektivitet; 
litteraturen ska kännas angelägen annars ser hon ingen anledning till att lägga tid på 
den. Zora redogör i alla fall för sina favoritböcker, vilket förser oss med en bild av 
hennes (mestadels) skönlitterära läsning. De som nämns är Unni Drougges Hella Hells 
bekännelser, Charles Dickens Lysande utsikter, samt Anita Eklund-Lykulls Hjärtat i 
översta lådan och Silverdelfinen. Flera av dessa bär fram realistiska och aktuella inslag, 
exempelvis är Hella Hells bekännelse förlagd till ett kvinnofängelse. 
 
Den mening Zora vill lägga in i sitt eget läsande sammanfattar hon till: ”Ja, det kan 
hända att man, liksom, man läser ju för att söka någonting, för att se någonting som har 
hänt, sådär, samtidigt läser jag faktiskt för att, för att det är kul.” Som mål för läsningen 
uppger Zora att det handlar om att förkovra sig, ”lära sig så mycket som möjligt, vad 
annars?” Dock har hennes nya kunskaper inte medfört att själva anstaltsvistelsen 
omvärderats. Har hon nyligen läst en bok kan den däremot förekomma i samtal med 
andra interner. Zora uttryckte inte så mycket känslor eller reaktioner inför det hon läser. 
Hon nämner dock en företeelse som hon reagerar starkt emot. Det är när människor 
missbrukar religionen till att förtrycka andra människor, detta då hon själv har en 
religiös tillhörighet. 
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5.1.6 Analys Zora 
 
För Zora är anstaltsvistelsen något som överskuggas av monotonitet och maktlöshet. På 
anstalten har hon ett tämligen begränsat inflytande över samspelet med omgivningen, 
istället är detta arrangerat på förhand genom ritualisering. Zora anger på samma gång att 
hon inte kan påverka sitt liv spontant; att hon är ”invalidaktig”. Hon åskådliggör här vad 
som med Asplunds terminologi kan beskrivas som en tillintetgjord fri social 
responsivitet. Det senare kan även formuleras som att hon ådragit sig symptom på 
alienation och en inlärd hjälplöshet. Zora uppger att hon straffas med isolering om hon 
arbetsvägrar. Asplund skildrar hur straffet består i att Zoras förutsättningar för den 
sociala responsiviteten avlägsnas fullständigt om hon avviker ifrån och motsätter sig 
organisationens agenda för disciplinering. Ett mer nyanserat och tillåtet uttryck för 
social responsivitet; spontanitet och påverkan, blir för Zora att ägna sig åt studier och 
läsning. Till skillnad mot arbetsvägran sanktioneras studierna som ett inslag i den 
pågående struktureringen, men för Zora innebär dessa sannolikt också ett större mått av 
egeninflytande än vad som förekommer med arbetsuppgifterna. Hon har en 
påverkansmöjlighet genom det sätt hon väljer att bedriva studierna på; med avseende på 
vilken vikt hon fäster vid dem, vad hon väljer att studera och genom att denna förkovran 
kommer henne själv till godo.  
 
Även om hennes läsintresse under fritiden företrädesvis ligger på skönlitteratur, 
återkommer hon till sin ambition om att förkovra sig och inhämta ny vetskap. Oavsett 
vilken läsning hon ägnar sig åt kan hennes målsättning med denna sannolikt översättas 
till en vilja att ”dras in i sin omvärld”, en av de basala beståndsdelar Asplund tar upp i 
samband med social responsivitet. En möjlig sidoeffekt blir då att hon med sina 
strävanden också främjar denna. Sammantaget kan vi betrakta hennes läsning – 
utbildningsrelaterad eller på fritiden - som ett tänkbart sätt att fjärma sig något ifrån 
struktureringen eller att utnyttja den i eget syfte. Det upptagna har en motsvarighet i den 
framställning som vi ger med Goffman, men även i de funktioner av egenkontroll och 
egeninflytande som framträder i vårt resonemang kring Bloom. Med den förre 
aktualiseras samlingsbegreppet sekundär anpassning; hur internen ägnar sig åt 
aktiviteter som kan bidra till en distansering gentemot organisationen och fungera som 
en slags mot- eller överlevnadsstrategi för att det personliga och privata ska bestå.  
 
På Hinseberg försöker Zora försonas med den omständighet straffet medfört, som vi 
berört är införlivandet av ny kunskap genom studier eller arbete ett led i detta. Hon är 
också relativt ung och med detta följer en tillförsikt om ett liv efter anstaltsvistelsen och 
i en framtid där hon då står bättre rustad. Vi vill närma oss detta med avstamp i den 
diskussion vi fört kring Mead, Berger och Luckmann samt hur de språkliga inslagen 
verkar i socialiseringsprocesser. Med sin läsning och sina studier får Zora 
förhoppningsvis en bättre insikt i andra språkliga kulturer än de befintliga. Med 
befintliga avser vi de som hon förfogar över genom sin biografiska historia samt den 
som dominerar vid anstalten. Mer samfällt kan detta förse henne med ett större 
handlingsutrymme efter anstaltsvistelsen; en bättre kapacitet att anpassa sig till 
målspråksnormen och resocialiseras till det svenska samhällslivet. I Zoras fall är detta 
möjligen särskilt påkallat eftersom hon har en bakgrund som invandrare, samtidigt utgör 
hennes tvåspråkighet en slags innestående kulturell flexibilitet. Men om det under en 
flerårig anstaltsvistelse saknas möjligheter för henne att tillämpa sitt andraspråk löper 
hon en risk att stagnera språkligt. Med detta kan hon förlora något av den närhet och 
närvaro i den gemensamma verklighets- och handlingsgrund hon annars delar med 
närstående som utövar detta. Dessutom kan konsekvenserna bli att hennes biografiska 
identitet urholkas, förlorar sin förankring och att en existentiell problematik kring detta 
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utvecklas. Sammanlagt kan det ovan upptagna fungera hämmande i Zoras 
resocialisering till hemmavärlden och den interaktion som tar plats där. Vår 
argumentation tenderar till en början vad Goffman tar upp som 
dehumaniseringsprocessen, men i Zoras fall, liksom för andra med invandrarbakgrund, 
antar vi att denna kulturella omställning kan vara mer komplex och ihållande.  
 
Vi kan se likheter med Wilsons kognitiva auktoritet, när det kommer till hennes 
föräldrar och hur de uppmuntrade henne till att läsa böcker under uppväxten. Utifrån 
Wilson kan man även anta att deras ordnande av verkligheten och attityd till läsning 
internaliserades av den unga Zora. Tyvärr utvecklar inte Zora vidare på vilket sätt 
hennes föräldrar uppmuntrade och fungerade som en kognitiv auktoritet för hennes 
läsning. Däremot kan vi konstatera att Zora har fortsatt att läsa senare i livet och att den 
uppmuntran som föräldrarna gav henne kan ha bidragit till detta. Hon ventilerar ibland 
sin läsning med andra interner, vilket tyder på att läsningen och de erfarenheter som den 
inger mer allmänt kan fylla en funktion för Zora vid social interaktion med andra 
interner. Biblioteket/bibliotekarien fungerar emellertid inte som en kognitiv auktoritet. 
Zora uppger att hon sällan besöker anstaltens bibliotek då dess utbud är alltför 
begränsat.  
 
Zora har ett förflutet som bokläsare innan hon blev frihetsberövad, efter häktningstiden 
har hon fortsatt att läsa, men inte alls i samma omfattning som under häktningstiden. 
Hon anger många olika orsaker till att läsandet har avtagit. Speciellt intressant tycker vi 
det är att observera ett samband mellan den strukturerade dagordningen på anstalten och 
hur mycket tid och energi det lämnar för Zoras läsning. Asplund fäster uppmärksamhet 
vid disciplineringen på anstalten och att en tidtabell införs. Detta tar mycket energi ifrån 
Zora och har lett till hon får göra prioriteringar under den tid som hon disponerar själv. 
Det är då uppenbart att läsningen har fått stå tillbaka i konkurrens med sådant som 
träning och tv-tittande. 
 
Om vi återvänder till Zoras läsning, mer allmänt och utbildningsrelaterat, är det troligt 
att hon med en förhöjd utbildningsnivå kommer att kunna hävda sin person genom en 
nyförvärvad status och med denna omförhandla de förutsättningar hon gavs med sin 
tidigare kompetens. Något som kan omfatta sammanhang som arbetssökande och 
fortsatta studier. Med hänvisning till vårt resonemang kring Bloom kan vi förmoda att 
Zora med sin läsning och utbildning stärker det egna jaget, sitt självförtroende; något 
som ger utslag i hennes sätt att agera och hur hon definieras av sig själv eller andra. 
Därav denna förtröstan till de egna utsikterna i framtiden. Helt kort kan vi kommentera 
denna upprepade fokusering på framtiden som att Zora försöker undvika sin belägenhet 
i nuet, snarare tycks hon leva i föreställningen om framtiden och hur hennes livs ska 
gestalta sig där. Tillspetsat kan detta uppfattas som ett inte enbart läsorienterat utan 
också mer allmänt uttryck för eskapism, dessutom med en anstrykning av vad Gass tar 
upp i samband med läsning. Zoras läsning kan då vara en av flera aktiviteter hon 
använder för att stimulera sig bort ifrån och förtränga den egna personen, med den 
förankring denna har i ett ofrivilligt nu. Om vi beaktar hennes studierelaterade läsning 
kan vi både invända emot och bekräfta antagandet som utgår ifrån Gass. Med denna 
inläsning vill Zora omformulera sig själv efter vad samhällsnormen föreskriver som ett 
bättre individuellt utgångsläge; beträffande status och förutsättningar för framgångsrik 
interaktion, och då exempelvis på arbetsmarknaden. Det antyder att hon inte skulle vara 
helt tillfreds med sig själv och vill försöka uppnå och förmedla en förnyad självbild. 
Detta motsägs samtidigt av att hennes ambitioner troligen utgår ifrån en självpåtagen 
konfrontation med den egna personen; från en självinsikt kring vilka egna behov hon 
vill tillgodose och utveckla. Dessutom är det inte odiskutabelt att på detta sätt 
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sammanlänka personlig tillfredställelse och vilken formell kompetens som innehas, 
även om det är ett tolkningsalternativ hos Zora. Slutligen kan vi konstatera att hon inte 
är odelat positiv inför framtiden eller att denna skulle sakna nyanser, exempelvis låter 
hon oss förstå att det finns en risk att hon utsättas för ett andra fördömande i mötet med 
allmänheten. Något som kan betraktas mot bakgrund av Goffmans stigmateori. Från 
vårt resonemang såhär långt inser vi att det finns flera, ibland konträra, 
tolkningsalternativ och infallsvinklar på Zoras person, läsning och de funktioner som 
den kan fylla för henne. 
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering: Zora betonar att läsning och studier är 
ett medel för att skapa sig bättre kompetens och framtidsutsikter. Läsningen omfattar 
såväl morgon- och kvällstidningar som faktaböcker och skönlitteratur. Det som fångar 
hennes intresse är mestadels skönlitteratur, och då gärna med autentiska 
verklighetsåtergivningar. Under vårt samtal relaterar Zora inte någon specifik bok till 
någon särskild läsupplevelse. Däremot förmedlar hon att avkoppling och underhållning 
är det primära med läsningen, vid sidan om detta att ny kunskap inhämtas. Läsningen 
medför dock ingen självreflektion eller att hon ställer om sin omvärldsuppfattning. Zora 
svarar vanligen inte på läsningen med något större känslosvall. Ett undantag är vid 
teman med religiösa övergrepp. 
 
Kategorisering: Med Berntsens/Larsens och Furhammars schema för läskategorier 
bedömer vi att Zoras läsning bäst kan beskrivas som opersonlig upplevelseläsning. 
Detta för att Zora i huvudsak har ett opersonligt förhållande till texten. Läsningen äger 
främst en mening genom att den erbjuder avkoppling från vardagen och inger en 
upplevelse. Vi upplever inte heller att hon utvecklar en personlig relation till texten eller 
genom denna går utanför själva lässituationen i nämnvärd omfattning. Det finns 
samtidigt underlag från intervjun för att Zoras läsning ska kunna betraktas som en 
generering. Opersonlig upplevelseläsning är att betrakta som huvudformen, men från 
denna utgår en opersonlig instrumentell läsning. Det senare inslaget är befogat då hon 
utöver behovet av förströelse efterstävar en bättre kompetens och att inhämta ny 
kunskap, något som t ex kommer fram genom läsningen av faktaböcker. 
 
5.1.7 Intervju Margareta  
 
Margareta är vid intervjutillfället i 40-års åldern. Hon växte upp i en familj där fadern 
var egen företagare och modern servitris. Fadern hade alkoholproblem. Den utbildning 
Margareta har omfattar grundskola, folkhögskola och vårdlinjen. Hennes livssituation 
innan frihetsberövandet var oordnad då hon missbrukade, saknade arbete samt var 
bostadslös. På Hinseberg försöker hon lägga sin missbruksproblematik bakom sig och 
deltar därför i Tolvstegsprogrammet. För Margareta inger fängelsevistelsen viss 
trygghet då tillvaron är strukturerad: ”Jag menar, du vet att du blir inlåst kl 18.00, maten 
kommer på bordet, du behöver inte tänka helt enkelt.  Nää, så ju mer du klarar av att 
stänga av ju bättre mår du på ett fängelse.” Samtidigt är hon kritisk emot anstalten som 
hon menar har mer rigida restriktioner än andra anstalter när det kommer till 
permissioner. Dessutom har KRIS133 stora svårigheter att få tillträde till anstalten. När 
det gäller personalen finns det två grupperingar:  
 

Den ena gruppen ser oss intagna som människor, som har kommit snett och behöver stöd 
och som behöver push i rätt riktning och som behöver omvårdnad. Den andra gruppen, va 
dom […] ser som sin uppgift att skydda samhället från sånt avskräde som oss. 

                                                 
133 Organisationen: Kriminellas revansch i samhället. 
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Margareta har bestämt sig för att efter frigivningen, ”[…] göra plattvändning av sitt liv” 
och fortsätta med behandlingen som hon har påbörjat. Hon är inte intresserad av att 
flytta tillbaka till hemorten. På sin fritid läser Margareta flera böcker i veckan och 
skriver även brev. Hon läser inte tidningar, tidskrifter och ser ytterst sällan på tv. Med 
sitt sporadiska tv-tittande skiljer hon sig från de andra tjejerna på anstalten: ”Jag tror jag 
är den enda på denna anstalt som aldrig slår på teven efter inlåsning… Jag gör inte 
det!”. Vi uppfattar att Margareta gärna distanserar sig från medfångarna, personalen och 
fängelsemiljön. Hon tycker om att vara för sig själv och att i lugn och ro reflektera över 
sin tillvaro. För Margareta fyller bokläsningen flera funktioner. Hon beskriver det själv 
som sökande, att få tiden att gå och att klara av sin vardag på fängelset; hjälpa henne 
med problem som (som hon läst om). Hon sammanfattar själv värdet av läsningen som: 
”Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa.”  
 
På kvällarna ”nattar” hon gärna sig själv med en bok. Biblioteket är väldigt viktigt för 
att hon ska kunna fungera som människa i den situation hon befinner sig: ”Ta ut teven 
för de andra ska du se. Skulle få svårt med koncentrationen.” För henne skulle en 
indragen biblioteksservice innebära en drastisk försämring, då böcker är dyra att köpa 
och svåra att få tag i. Trots detta har hon betänkligheter kring att besöka biblioteket, då 
hon tycker det svårt att orientera sig bland alla böcker. Bibliotekarien som besöker 
Hinseberg upplever hon som en stor tillgång då han lägger ner mycket energi på att 
hjälpa henne. Margareta berättar att det under uppväxten var farmor och en granne där 
hon bodde som uppmuntrade henne att läsa:  
 

Farmor läste sagor mycket för mig, tror jag. […]. I fyra fem årsåldern. För farmor läste 
mycket själv, om jag så hon berättade säkert och så och jag hade Skattkammaren och de 
här böckerna det kom jag ihåg att jag hade. Sen när jag flyttade till min mamma… så hon 
har ju inte läst en bok i sitt liv […]. Så fattade inte vad det var. När jag fyllde åtta år fick 
jag en Kittybok utav grannen och sen var det kört. […] min mamma hade hellre sett att 
jag var intresserad av att gå och köpa kläder…. Sånt där, men jag ville ha en bok. 

 
Sedan har bokläsandet fortsatt livet igenom. Ett prov på detta var då hon i 20-års åldern 
är medlem i en bokklubb. Margareta har flera böcker liggande som hon läser samtidigt. 
Det är dock sällan hon läser en bok från pärm till pärm. Hon intresserar sig främst för 
andlig-, new age- och utvecklingslitteratur, ”Jag är en sökare och var finns inte den 
största källan om inte i böckerna?”. Marie-Louise Hahns bok, Klara svar ifrån 
andevärlden, är ett exempel med sin andliga inriktning. Här berörs teman som kärlek, 
relationer, religion, karma, sjukdomar samt livets mening i en vidare betydelse. Hon 
gillar denna bok då den svarar mot hennes sökande karaktär: ”[…] jag är en sökare och 
inte har… jag vill hitta min egen kyrka. Min egen Gud, som jag förstår, den måste jag 
hitta själv va. Då tar man lite här och där. Så jag får min bild”. Men även andra 
kategorier av böcker kan efterlämna ett intryck och fungera engagerande utanför 
lässituationen. Dominique Lapierres Glädjens stad fick henne att omvärdera våra och 
sina egna livsvillkor – hur bra vi egentligen har det. Boken utspelar sig i Calcutta och 
uppehåller sig kring de tärande villkoren för stadens fattiga invånare. Andra författare 
som hon med fördel väljer är Yasar Kemal och svenska arbetarförfattare som Moa 
Martinson, Vilhelm Moberg, Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson. 
 
När hon satt häktad läste hon boken Himmelns express skriven av Joan Brady. Där 
berättas om en kroppsfixerad ung tjej som arbetar med striptease i USA. Hon träffar en 
man som kör en Harley Davidson och som sedan framträder som Gud personifierad. 
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Han tar med henne på en resa och i en jordbävnings efterföljande tystnad hör hon 
plötsligt ett barnaskrik: 
 

Så i tystnaden börjar hon höra barnskrik längre bort i skogen… dom går dit och där ligger 
ett litet barn i ett knyte då… så sött och fin. Hon tar upp den känner, liksom det här på nåt 
vis och efter en liten stund säger hon, ´det är du handom lilla barnet och vårda det ömt.´ 
Jättefint utlägg och sådär åå dom sluter ögonen och ett tu tre finns inget barn. Men det är 
du, som tar handom det och vårda det som finns inuti dig. Och sen då… i och med att jag 
har varit på behandling, går jag in på djupet och lär känna oss själva och vi får ta del av 
våra bakgrunder, rädslor och hinder och grejor och va. Hon är liksom en tjej som är 
väldigt snäll mot andra, men vårdar inte sig själva. 

 
Berättelsen berörde Margareta mycket och i samband med att hon satt inlåst på häktet 
träffade hon en tjej som mådde psykiskt dåligt och som påminde om karaktären i 
novellen. Hon sparade då och återberättade innehållet för henne.  
 

[…] Då läste jag detta i häkte då liksom. När jag läste det då va, det var ju efter 
inlåsningen va,  vek jag ett öra just på dom sidorna för att berätta det högt för henne. 

 
5.1.8 Analys Margareta 
 
Margaretas tillvaro var tiden före straffpåföljden oordnad. Därför inger anstaltsvistelsen 
nu en trygghet genom sin strukturering. I förlängningen har det medfört att hon inte 
behöver engagera sig i eller tänka på vad som försiggår. Vi förstår det som att en 
disciplinering genomsyrar Margaretas vardag, hon måste exempelvis anpassa sig efter 
det disciplineringskriterium Asplund anger som ”att det inför en tidtabell”. Att inte 
behöva ta initiativ och sakna påverkansmöjligheter i hur vardagen arrangeras upplever 
Margareta som en avlastning. Vi ser det snarare som ett möjligt symptom på att hon 
håller på att utveckla en inlärd hjälplöshet. Med Asplunds resonemang kring 
konformitet finns också en överhängande risk att hon snarare kommer att bete sig än 
handla i sin interaktion med omvärlden. De rigida restriktionerna för samröre med 
yttervärlden kan med Goffman karakteriseras som ett element i 
dehumaniseringsprocessen; vilket gör det komplicerat för internen att bibehålla en 
förankring i hemmavärlden med de roller och den identitet som hör samman med denna. 
Asplund påpekar att förutsättningarna (permissioner och besök) till en intakt social 
responsivitet på så vis försvagas. Margareta grupperar personalen i två kategorier; de 
som har en stödjande respektive fördömande attityd gentemot internerna. Med Goffman 
kan vi betrakta det som att det utgår olika förväntningar på vilka roller som ska intas. 
Men även att personalens projektioner kan förmedla en kognitiv obalans kring den egna 
identiteten och självbilden. Margareta vill efter avtjänat straff starta upp ett nytt liv och 
därför inte återvända till hemorten. Detta kan sättas i samband med Goffmans 
stigmateori.  
 
Från Margaretas uppväxt framtonar en bild med flera slags skilda kognitiva auktoriteter.  
En första sådan var hennes farmor, som stimulerade hennes läsande. Modern visade 
henne däremot till andra intressen än läsning. Ser man till hur hennes läsvanor 
utvecklats framstår hennes farmor som den egentliga auktoriteten. Margareta är en 
storkonsument av böcker och därför är biblioteket också en betydelsefull inrättning för 
henne. Om det försvinner skulle det förorsaka stora problem, detta eftersom Marga reta 
saknar ekonomiska medel att själv införskaffa böcker. Bibliotekarien fungerar som en 
kognitiv auktoritet genom att han förser Margareta med information om nya, potentiella 
läsval inom de genrer som väcker hennes intresse. Därför tycker hon också att han är 
mycket hjälpsam och har med tiden utvecklat en positiv inställning till honom. Däremot 
upplever hon svårigheter med att orientera sig på anstaltsbiblioteket, detta för att hon 
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sällan uppsökt eller utvecklat en vana inför bibliotekskontexten. 
Biblioteksverksamheten skulle dessutom kunna utvecklas ytterligare på Hinseberg för 
att kunna svara mot de speciella användarbehov som flera av internerna har. Kvinnliga 
interner har ofta en bakgrund med bristfällig utbildning, en social- eller 
missbruksproblematik, därmed urskiljer sig också deras behov ifrån den mer 
genomsnittliga biblioteksanvändaren. Detta gäller i hög grad Margaretas som innan 
interneringen var hemlös, missbrukare och hade en oordnad tillvaro. Hennes 
problematik kring att integrera med biblioteksmiljö kan hos Mead sammankopplas med 
att hon kommunicerar med andra signifikativa symboler än vad som är brukligt inom 
just denna kontext. Från den diskussion i teorin som följer på Mead och som uppehåller 
sig vid fenomenet med språklig diskrepans, kan vi anta att Margareta agerar från en 
annan språklig kultur eller diskurs än vad som är fallet med den invande 
biblioteksanvändaren och bibliotekarien. Dessa disponerar de adekvata symbolerna och 
den mening som dessa kan förbindas till. Den osäkerhet Margareta istället ger prov på 
är en konsekvens av att en ömsesidig verklighets- och handlingsgrund aldrig etablerats; 
hon känner sig främmande inför och utestängd ifrån deras hemtama 
verklighetsdefinition, som hon inte kan dela. Vi uppfattar att man skulle kunna komma 
tillrätta med detta genom att Margareta informeras bättre och får en insikt i hur 
bibliotekets material organiseras (klassificeras) samt hur man som användare söker efter 
material (kognitiv inlärning).  
 
Margareta drar sig undan och distanserar sig i flera fall gentemot omgivningen och de 
aktiviteter som förekommer där, istället föredrar hon att vara för sig själv; att läsa och 
begrunda varat. Detta kan uppfattas analogt med vad Goffman tar upp under sekundär 
anpassning; utvägar att rädda identiteten och upplevelsen av autonomi undan anstaltens 
definition. Det kommer just till uttryck som en distansering gentemot anstaltskulturen. 
Med avståndstagandet till gemensamma aktiviteter inkluderar Margareta tv-tittande – 
något hon påpekar att flertalet av de intagna är upptagna med efter inlåsning. Vid ett 
senare tillfälle i samtalet återkommer hon till den framträdande ställning och funktion 
tv:n har jämfört med andra underhållningsformer. Dessutom är hon av åsikten att tv-
tittarna skulle få problem med sin koncentration om apparaterna avlägsnades. Detta kan 
beaktas med det synsätt Gass anlägger; hur vi kan skingra uppmärksamheten inför oss 
själva och vår problematik genom att ta vår tillflykt till distraherande underhållning. 
Med sin attityd till fritidsaktiviteter utskiljer sig Margareta även här. Hennes läsning och 
de reflektioner som hör med denna syftar snarare till att möta och utforska det egna 
medvetandet, hur hennes existens kan inplaceras i ett större sammanhang och vilken 
mening detta kan ge henne. Vi antar då att deltagandet i Tolvstegsprogrammet, hennes 
avhållsamhet ifrån missbruk och ordningen vid anstalten trots allt bidragit till ett bättre 
allmäntillstånd för Margareta. Något som ger en positiv effekt på hennes läsning; hon 
läser mer och som synes kan hon välja teman som avkräver henne tid och eftertanke.  
 
Läsningen kan fungera som ett sätt att ersätta den sociala samvaro på anstalten som 
faller utanför ramen för Margaretas selektivitet. Den betydelse hon ger läsning kan 
illustreras av följande yttrande, ”Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa”. 
Detta harmoniserar väl med Schütz framställning av hur medvetandet kan förflyttas 
utanför vardagslivets värld, just det rumsliga, och att det är något som möjliggörs av 
sådant som läsning. Schütz menar att det sker i och med att vi inträder i de 
fantasivärldar som hör samman med denna. Lite djärvt kan man anta att dessa exempel 
på mobilitet kan ta Margareta utanför inte bara sig själv, utan också anstalten och låta 
henne göra nya bekantskaper och erfarenheter med en värld som förvägras henne. Kort 
sagt kan då läsningen ha en kompenserande funktion och främja hennes innestående 
förmåga till vad Asplund tar upp som social responsivitet och Mead som 
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rollövertagande. Med vår ansats från Bloom visar vi samstämmigt på att läsning kan 
fungera som ett slags socialt surrogat; med den mänskliga egenskapsrymd som inte 
inryms i nuet. Margaretas läsval kan summeras med uppbyggliga teman som andlighet 
och personlig utveckling. Vi kan inte dra några klara slutsatser av hur denna läsning 
eventuellt inverkar på och modifierar hennes person. Snarare vill vi väcka tanken på att 
denna litteratur av Margareta kan förlänas betydelsen hos en kognitiv auktoritet, av det 
slag Wilson skissar. Det som talar mot en sådan utveckling är att hon söker sig till olika 
slags andliga eller religiösa inriktningar. Hennes hållning tycks inte okritisk och 
karaktäriseras snarare av vidsynthet än låsningar vid särskilda auktoriteter.  
 
Vi uppfattar att den självreflektion som följer på Margaretas läsning utvecklar både 
hennes självkänsla och empatiska kapacitet. I sin förlängning är det också något som 
borde gynna hennes resocialisering till samhällslivet efter anstaltsvistelsen. Episoden 
från häktningstiden; med novellen Himmelns express och internen som mår dåligt, visar 
inte endast på en förmåga att återkoppla läsningen till den egna erfarenhetsvärlden. 
Exemplet återspeglar intrycket av en i grunden välutvecklad kapacitet till identifikation 
och empati. Det är något som inger hoppfullhet om Margaretas framtid och borde 
lämpligen vara något som tillvaratas och stimuleras. 
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering: Margareta läser inte tidningar eller 
tidskrifter och ser ytterst sällan på tv. Hon är däremot en storkonsument av böcker. Den 
litteratur som i huvudsak intresserar henne är sådan som kan betecknas som andlig eller 
med andra utvecklingsteman, som ger hennes personlighet en större 
utvecklingspotential. Hon betecknar sig själv som en ”sökare”, som tar till sig influenser 
ifrån skilda böcker och livsåskådningar. När hon läser reflekterar hon vanligen kring 
den egna livssituation, existensen och de karaktärer som förekommer i litteraturen. 
Denna eftertänksamhet bidrar till att Margareta även engagerar sig i sin läsning utanför 
lässituationen samt ofta identifierar sig emotionellt med textinnehållet. Läsningen är 
dessutom ett tillvägagångssätt för att mer konkret hantera levnadsvillkoren på anstalten. 
Det förekommer också att Margareta omprövar sina uppfattningar efter att ha läst en 
bok, medan hon ibland bara utnyttjar läsningen för att ”natta” sig själv.  
 
Kategorisering: Efter Berntsens/Larsens och Furhammars schema för läskategorier 
inordnar vi Margaretas läsning som personlig instrumentell läsning. Hennes läsning är 
personlig, detta för att den har en betydande funktion för hennes identitetsskapande och 
för förmågan att förhålla sig till livssituationen. Med sin läsning reflekterar Margareta 
ofta över sin egen och andras livssituation i syfte att uppnå en bättre självinsikt. 
Läsningen har på flera sätt en terapeutisk funktion för henne. Vi uppfattar att 
Margaretas läsbeteende har ett instrumentellt inslag, detta när hon försöker distansera 
sig ifrån och kompensera de begränsningar som hör samman med anstaltsvistelsen. Det 
är också intressant att ingen av de böcker hon läser - de teman som förmedlas eller 
tillhörande läsupplevelser - kan härledas direkt till den kontext hon agerar i. Ett 
förhållningssätt som stämmer väl in på vad som tas upp under kategorin för personlig 
instrumentell läsning. 
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5.1.9 Intervju Annette 
 
Annette är i 30-års åldern. Hon har växt upp i en medelklassfamilj; hennes far arbetade 
inom försvarsmakten, för att sedan avancera till högre tjänsteman, modern är ekonom. 
Annette har gått samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Hon har barn och i arbetslivet 
har hon försörjt sig som säljare och egen företagare. Annette har för sig själv accepterat 
att hon är inlåst och menar att det är upp till henne själv som intagen att ordna en bra 
tillvaro på anstalten. Hur man har det i fängelset beror på en själv och vilken attityd man 
intar: 
 

Det är lite vad man gör till… Man kan göra det väldigt jobbigt för sig och man kan göra 
det lättare för sig. Det är bara att tänka lite, gör jag si eller gör jag så, får det de här 
konsekvenserna… vill jag ta dem eller vill jag inte. 

 
Annette tycker att Hinseberg är en relativt lugn anstalt, ”Vi blir alltså inplockade 10 
stycken i varje bostadsavdelning och de ska vara jävligt glada att det är så lugnt”. Detta 
förklarar hon med att tjejerna har en annan attityd än manliga interner. Annette anser att 
kvinnor är en grupp som ofta glöms bort i rättsväsendet och inom Kriminalvården. Hon 
är även övertygad om att kvinnor döms hårdare än män av dessa institutioner. Denna 
ordning är inrättad efter att, ”[…] du ska känna ånger och du ska be om ursäkt och du 
ska bli förlåten”. När det gäller anstaltsvistelsen anser Annette att det är svårare för de 
anhöriga utanför fängslet än henne själv: 
 

Jag tror det är svårare för dom där ute. Den svåra grejen blir dagen man går till 
arbetsförmedlingen, när de frågar; vad har du gjort de sista X [Antal år; vår anm.] åren? 
Jag kan inte säga att jag varit utomlands, jag får säga att jag har varit på anstalt i X [Antal 
år; vår anm.] år. Det kommer fram ändå, det är då man kommer att märka svårigheterna 
tror jag. 

 
Hon deltar i olika universitetskurser, främst inom samhällsvetenskap och humaniora.  
På fritiden tränar Annette på gymmet, sedan ser hon gärna på historiska dokumentärer 
och nyheter på tv. Hon gillar speciellt att titta på vetenskapskanalen Discovery och ett 
program som heter Crime Night; vilket handlar om hur olika kriminalgåtor löses. 
Däremot tittar hon inte på såpoperor, ”Jag vägrar att se på såpoperor och sånt, det följer 
jag inte med på. Jag vill inte binda upp mig så.” Fritiden på Hinseberg innehåller ett 
begränsat utbud av aktiviteter och för Annette blir de mest tv-tittande. Det blir ändå en 
hel del tid över för läsande. Intensivast är bokläsandet, vilket hon uppskattar tidsmässigt 
till 90 procent av sin lästid. De resterande 10 procenten ägnar hon åt tidningsläsande. 
Annette läser nästan bara faktaböcker och de romaner som intresserar henne har ett 
dokumentärt innehåll. I hemmet lästes det alltid mycket och Annette uppmuntrades 
tidigt av föräldrarna att läsa, ”Jag kom ihåg att jag alltid fick böcker och sånt i julklapp. 
Alltid några böcker och en skiva”. Biblioteket är mycket viktigt för Annette och det 
skulle vara en ”katastrof” om det lades ner. Annars uttrycker hon sig varken negativt 
eller positivt över dess verksamhet. Ingen uppmuntras direkt till att läsa på anstalten, 
Annette menar att det är upp till den intagne att själv ta det initiativet. Medfångarna har 
hon sällan någon ”djupare” diskussion med: 
 

Det beror på eeh… Svenska kan man snacka mer med dem, det beror på ämnet, 
statskunskap var det väldigt få man kunde prata om detta, ibland förstår de inte vad man 
snackar om. Då måste nån ha samma intresse. Det är några få som man kan diskutera på 
ett djupare plan med. Man bor ihop i olika åldrar och har olika erfarenheter… 

 
Annette upplever att hon inte identifierar sig med den litteraturen som konsumeras. 
Däremot reflekterar och reagerar hon känslomässigt – speciellt när barn far illa. Majgull 



 55 

Axelssons bok Rosario är död är en sådan bok, den handlar om en gatflickas 
umbäranden i Sydamerika: 
 

[…] det är förjävligt hur folk kan göra ibland, till exempel, eeh du har ju den här, eeh jag 
vet jag har läst den innan, hon, Maj-Gull Axelssons Rosario är död. Den är ju jättestark! 
Jag blev skitförbannad för någonting som också är tabu, det var det ju innan jag också 
åkte in, men även när jag åkte in i fängelsevärlden, det är just det, våld emot barn. Dom 
har ju inte det roligt här inne för det är ju det fegaste man kan göra. Det tycker jag även 
ute i samhället, man går inte på  barn som inte kan försvara sig. 

 
Hon har också fascinerats av boken och filmen om Andrei Chikatilo; en seriemördare i 
forna Sovjetunionen som mördade 52 människor.  
 

Sedan har vi en bok om han, Chikatilo, massmördaren i Ryssland, filmen är otroligt bra: 
Citizen X [Filmen; vår anm.]. Men just också boken och hur ser de här politiska grejerna 
bakom ut, under det kalla kriget, man vägrar erkänna att Ryssland kunde ha en 
massmördare, för det är bara USA som kan ha. Det är därför det tar så långt tid att få fast 
honom. Dom ville ju inte erkänna om dom hade det. De ville ju inte hjälpa FBI […]. Det 
är en journalist som har skrivit  om detta. Han intervjuade alla som var med, det var 
också intressant… Det konstiga med massmördaren var att han var far själv, väldigt 
skumt. 

 
Annette läser alltså nästan bara faktaböcker och knappt någon ”blasklitteratur”:  
 

Jag vill ta reda på fakta … följa upp saker och ting mmm, ingenting för att fly tiden, det 
handlar inte om det, nä. Utvecklande och bevara språket mycket sånt. [---] Mycket 
historiska dokumentära skildringar. Ja, fakta, många memoarer och såna saker... väldigt 
sällan skönlitterär fiktion och sånt, läser jag inte alls, har jag inget intresse i.  

 
Faktaböckerna har ofta en inriktning på historia, hon prenumererar på tidskriften 
Populär historia. Hon har ett engagemang för politik, speciellt kriminalpolitik och 
försöker följa med i samhällsdebatten. Som en del i detta har hon lärt sig 
Kriminalvårdslagen och Förvaltningslagen ”utan och innan”, för att hon som intern ska 
kunna sina rättigheter. Som tidigare nämnts leder inte läsningen till att Annette relaterar 
så mycket till sitt eget liv, utanför lässituation. Däremot applicerar hon läsningen på 
anhöriga och diskuterar läsupplevelsen med dessa. 

5.1.10 Analys Annette 
 
Det tycks som att Annette har förlikat sig med de villkor som följer med livet på anstalt. 
Från Asplunds horisont skulle man kunna se det som att anstaltsorganisationens 
disciplinering varit framgångsrik. Annette hävdar att hur man genomlever 
anstaltsvistelsen är avhängigt den individuella förmågan till anpassning och vilken 
hållning man har inför den rådande ordningen. Vad hon ger sken av här skulle även 
kunna betraktas som en pragmatisk eftergift till det behavioristiska värdesystem som 
Asplund spårar hos anstaltskulturen. Motsvarar internen organisationens agenda för 
social uppfostran belönas den och omvänt. Men sker det en total uppslutning under de 
beteendescheman som anstalten förespråkar finns det bortom de uppenbara fördelarna 
även flera farhågor kring hur levande det personliga, privata och egentligt humana kan 
sägas vara. Alltså hur fristående jaget är i sitt förhållande till yttre påverkan. Ett 
komplicerat dilemma som med Annettes inställning riskerar att övergå i ett konformt 
samt förutsägbart beteende och förlora inslagen av vad Asplund lanserar som social 
responsivitet. Detta är en aspekt Annette har en benägenhet att negligera vid flera 
tillfällen, mer tydligt framkommer det som att hon förespråkar en individualistisk 
livsfilosofi. På samma gång utgör hennes anhöriga ett av flera uppenbara undantag från 
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denna. Ett annat är då hon uttalar sig om kvinnliga interner som grupp betraktad; att 
dessa inom rättsväsendet och Kriminalvården bedöms och döms på andra grunder än 
män. Annettes uppfattning är då att en manlig norm är styrande inom rättsväsendet. Den 
förhärskande samhällsnorm som enligt hennes förmenande utgår ifrån män är även 
något som skulle kunna ha en beröring med Goffmans stigmateori. Kvinnor och 
kriminalitet skulle på så sätt rendera ett särskilt kraftfullt stigma i förhållande till 
kombinationen män och kriminalitet.  
 
Som omnämnts tidigare finner sig Annette i de villkor som råder på anstalten, däremot 
går hennes tankar till de anhöriga och hur återanpassningen till samhällslivet ska 
fungera. Detta vill vi koppla till Goffmans stigmateori. Det är tydligt att de anhöriga 
löper en risk att drabbas av kontaktstigma; som släktingar till en dömd kriminell. 
Goffmans teori kan åskådliggöras mer allmänt med att internen fråntas sin (allmän-) 
mänsklighet, vilket exempelvis kan ske om sensationssökande medier utmålar denna 
som abnorm eller ett slags ”monster”. Oavsett om just detta inträffat/inträffar har 
Annette en föraning om att hennes biografiska historia - med anstaltsvistelsen - kan 
reducera hennes utsikter till en framgångsrik resocialisering. Mer konkret kan det 
uppstå en problematik vid sådant som arbetssökande och möten med arbetsgivare. Det 
borde då vara viktigt att Annette kan uppvisa en intakt mänsklighet, något som kan 
tillbakavisa vad stigmateorin tenderar att beröva henne och bidra till att hon införlivas i 
det allmänmänskliga eller samhälleliga. Inslaget av mänsklighet kan anknytas till 
Asplunds genomgång av social responsivitet, men även hur Goffman nyanserar den 
inledande framställningen av stigma. Han markerar att det inte nödvändigtvis är statiskt 
och hur det kan omdefinieras med nya sociala interaktioner, situationer samt över tiden. 
Vid ett annat sammanhang återkommer Annette till just detta fenomen. Hon förklarar att 
våld mot barn inte bara fördöms ute i samhällslivet, utan även på anstalterna och att de 
som gjort sig skyldiga till detta, ”inte har det roligt här inne”. Det står då tydligt hur 
Goffmans indelning av stigma som en föränderlig, social process även kan tillämpas på 
anstaltskulturen. Bland internerna betraktas övergrepp mot barn som ett normbrott och 
de tilldelar den som gjort sig skyldig till detta ett stigma. 
 
Föräldrarna inspirerade tidigt Annette till att läsa, bland annat genom upprepade 
bokgåvor. Med Wilson kan vi sluta oss till att de fungerade som kognitiva auktoriteter i 
detta avseende. Under vårt samtal förstår vi att biblioteket är av stort värde, däremot 
värderar Annette aldrig hur verksamheten bedrivs. Från anstalten och biblioteket utgår 
inte någon uppmaning till internerna om att läsa litteratur, de saknar därmed en 
betydelse som kognitiv auktoritet. Utifrån sin mer individualistiska ståndpunkt 
kommenterar Annette detta som att initiativet att införskaffa läsmaterial ligger hos den 
enskilda internen. Vi ser istället detta som en anledning att problematisera den 
verksamhet biblioteket bedriver. Bland de intagna finns sannolikt en rad olika 
förutsättningar representerade; både i fråga om språk, litterär orientering och sådant som 
en vana inför att besöka och agera inom en bibliotekskontext. Även om beslutet att förse 
sig med och ta del av litteratur är individuellt och bör respekteras, tror vi att en aktivt 
upplysande verksamhet från biblioteket skulle kunna bidra till att bättre möjligheter 
framskapas för andra än de redan initierade.  
 
I sitt umgänge med de övriga internerna kan det vara svårt att finna ett gemensamt och 
för Annette givande samtalsämne. Om hon med sin interaktion försöker bygga samtalet 
kring olika sakkunskaper och ämnen som intresserar henne, är det väldigt få som hon 
kan rikta sig till. Annette befinner sig dessutom på en relativt hög teoretisk nivå, som 
inte alltid har en motsvarighet hos den hon samtalar med. Dessa förhållanden har en 
överensstämmelse med hur Berger och Luckmann omtalar hur en speciell språklig 
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terminologi försvagas i sin betydelse då den ska förmedlas med vardagligt språk. Ett 
annorlunda sätt att beskriva detta på är hur Annettes teoretiska upplevelse förvanskas då 
den ska omsättas till den dominerande anstaltsvardagens verklighet. Med stöd hos Mead 
kan vi förstå att det saknas ömsesidigt etablerade signifikanta symboler att ihopsamla 
samtalet kring. Detta kan i sammanhanget bestå av den ämnesbundna terminologi och 
de förkunskaper Annette besitter, men som övr iga deltagare i interaktionen vanligen 
saknar. Vi kan med detta anta att hon många gånger lämnas ensam och utan utbyte med 
de funderingar som kretsar kring det som intresserar henne. Kort sagt saknar hon en 
”själsfrände” och på sikt är detta något som riskerar att slå över i ett mer permanent 
alienerat tillstånd. Ett tolkningsalternativ blir då att Annette söker sig till facklitteratur 
som svarar mot hennes särintressen och som kan uppväga hennes ”existentiella 
isolering”. 
 
Med valet av tv-program följer också ett intresse för samhällsfrågor i allmänhet och 
kriminalpolitik i synnerhet. Som framgått hyser Annette även ett engagemang för 
kvinnors utsatta position inom rättsväsendet och Kriminalvården. Sammantaget kan vi 
här lägga märke till en solidaritet och möjlig yttre påverkan som innebär en glidning 
från vår inledande framställning av Annettes – som det kan tyckas - mer 
individualistiska hållning. Detta kan även förstås mot en bakgrund av vad Goffman för 
fram i samband med stigmatiserade som gruppering betraktad. Inom den grupp interner 
som är inhysta på anstalten Hinseberg, antar vi att stödjande funktioner kan förekomma, 
utbytas och en samhörighet uppstå. Det som är betecknande för gruppen på Hinseberg, 
som deras självdefinition, tillhörighet och omvärldsuppfattning torde utgå ifrån, är att de 
av allmänheten kan tillskrivas ett stigma som kriminella, ådra sig negativa sanktioner på 
grund av detta och att de är kvinnliga interner. Annette tycks då på flera sätt ha övertagit 
en roll som omfattar såväl den kriminella som kvinnliga identiteten, och vill fungera 
som företrädare för denna sammansatta intressegrupp.  
 
När det kommer till läsning uppger Annette att hon nästan enbart läser böcker, och då 
faktaböcker eller romaner med ett autentiskt innehåll. Detta inkluderar även läsning som 
juridisk facklitteratur, något hon anser torrt men likväl som nödvändig ur ett 
nyttohänseende. Det finns motiv för detta om Annette vill kunna hävda sina egna eller 
andras rättigheter. Vi gör ett antagande om att man inom ämnesområdet juridik 
tillämpar ett utpräglat fackspråk, något som även sätter sin prägel på berörda 
institutioner. Om man som utomstående saknar inblick i den ritualisering som 
kännetecknar ärendegången och dessutom inte kan avkoda det specifika symbolspråket, 
blir det svårt att uppnå en gemensam handlings- och meningsgrund, som baseras på lika 
villkor för de agerande. Det finns då en uppenbar risk att de som verkar inom den 
juridiska diskursen gynnas; de kan formulera sina intressen på ett sådant sätt att de 
sammanfaller med denna. Konsekvenserna för den oinvigde kan istället bli att denna 
framlägger sina intressen på ett sådant sätt att de bryter av mot såväl formella som 
outsagda, kulturella normer. Med Mead kan man då tolka det som att Annette med sina 
ansträngningar försöker skapa sig en uppsättning signifikanta (juridiska) symboler och 
en förståelse inför den juridiska diskursens praxis. Alltså har denna läsning en viktig 
funktion att fylla, för henne själv och de gemensamma intressen hon företräder. För 
övrigt kan vi lägga märke till att fler respondenter studerar juridisk facklitteratur. 
Möjligen kan vårt resonemang även relateras till dessa.  
 
Ett mer sammanhållet intryck av Annettes läsning är att hon med denna inhämtar ett 
större handlingsunderlag; fler sätt att förhålla sig till och agera gentemot omvärlden. 
Detta återkommer både som bakomliggande motiv och mer konkret i hennes medieval. 
Det tycks också som att hon uppväger sin distans till den nära omgivningen genom att 
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förlägga sitt intresse till yttre förhållanden och skeenden. Med de kurser och den 
facklitteratur Annette ägnar sig åt vill hon möjligen undvika en intellektuell 
understimulering. Men annars upplever vi att hon med sin läsning främst syftar till att 
upprätthålla och utveckla vad Asplund omtalar som social responsivitet. Asplunds 
begrepp omfattar påverkansmöjligheter och sådant som att kunna bidra till och göras 
delaktig i omvärlden. Något som är karaktäristiskt för vad Annette undanhålls på 
anstalten, men kan uppleva genom sin utvalda medieanvändning och den förbindelse 
med omvärlden denna förmedlar. Förutsättningar som utvidgats med ny teknik och 
bidrar till att gränsen mellan vad som utspelar sig i närmiljön och på avlägsna platser 
blivit allt vagare. Något som accentueras ytterligare med den förankring i nuet som flera 
nya medier tillhandahåller kontinuerligt. Vi antar då att denna delaktighet även ger 
Annette motiv att handla under vardagen på anstalten och att hennes resocialisering till 
samhällslivet kan underlättas på sikt.  
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering : Om vi ser till Annettes läsning mer 
allmänt, så tar hon avstånd ifrån sådant som hon karaktäriserar som ”blasklitteratur”. 
Istället poängterar hon att det främsta motivet för läsningen är att ”ta reda på fakta”, och 
markerar då att det inte är frågan om något tidsfördriv. Såtillvida utgår hennes 
selektivitet inför läsmaterial från samma kriterier som när hon väljer tv-program. Valet 
av litteratur och hennes sätt att närma sig denna leder inte till någon identifikation, 
däremot kan hon reagera känslomässigt. Ett prov på detta kom i samband med läsningen 
av Majgull Axelssons Rosario är död, som handlar om förnedring av och våld mot barn, 
något som har en klar emotionell laddning.  
 
Kategorisering: I anslutning till Berntsens/Larsens och Furhammar anser vi att 
Annettes läsning bäst låter sig inordnas som opersonlig instrumentell läsning. Hennes 
läsning är inte personlig, hon involverar inte sin identitet under läsningen, utan den är 
en del av läsprocessen eller upplevelsen. Det förekommer dessutom inga uppenbara 
drag av eskapism i läsbeteendet. Till en början tyckte vi oss se inslag av personlig 
upplevelseläsning i Annettes läsning. Detta då hon reagerar med stark affekt på en 
episod i Rosario är död, men reaktionen kan inte återföras lättvindligt till hennes 
identitet eller livssituation. Att Annette reagerade kraftfullt på en stark beskrivning av 
en gatflickas hemska umbärande uppfattar vi som en helt normal reaktion, och inte 
något som med automatik lokaliserar henne till kategorin för personlig 
upplevelseläsning. Hon har istället ett uttalat och rationellt nyttoförhållande till sin 
läsning och det instrumentella inslaget är tongivande i detta. Detta tydliggörs genom att 
hon söker sig till litteratur som ger henne möjlighet att inhämta nya – eller förbättra 
tidigare - faktakunskaper. Hon nämner själv att hon medvetet avstår ifrån 
”blasklitteratur” och ”såpoperor”, då hon kan använda sin tid bättre. Tämligen 
elementärt tolkar vi detta som att Annette inte uppfattar att dessa aktiviteter förser henne 
med nya kunskaper som hon kan dra nytta av.  
 
5.1.11 Intervju Nicole 
 
När vi intervjuar Nicole är hon i 30-års åldern, hon har ett utomeuropeiskt ursprung och 
bosatte sig först vid vuxen ålder i Sverige. I hemlandet arbetade hennes fa r inom 
offentlig förvaltning medan modern var hemmafru. Förutom modersmålet, har hon 
kunskaper i engelska och svenska. När Nicole anlände till Sverige valde hon att arbeta 
direkt istället för att studera. Nicole upplever att det är psykiskt ansträngande att sitta 
inlåst på anstalten och vara avskild ifrån sina barn. En bidragande orsak är att det är så 
återhållsamt med permissioner. 



 59 

Som hennes livssituation gestaltar sig nu finner Nicole inte någon mening i sitt liv: 
 

Fängelse eller fängelse, man kan inte leva här. Det är inte liv här. Inget liv, vilket liv? Vi 
har inget liv här. Vi har ingen rätt här. Man går inte… man är inlåst. Det är inte något liv 
som jag kan säga, jag är lycklig här?, näh jag är inte lycklig här i fängelset. Om du ser 
mig, du tror jag är lycklig, men här inne i huvudet, vad finns där. Så fängelse, det är 
fängelse. 

 
På anstalten är hon sysselsatt med arbete och studerar språk på studieavdelningen. 
Tidigare brukade hon träna mycket, ”men det här året orkar jag inte”. Nu tillbringar 
Nicole istället mycket av sin fritid ensam. Nicole har isolerat sig alltmer ifrån de andra 
internerna och tillbringar mycket tid på rummet och läser. Hon uppger själv att hon är 
en flitig läsare, […] jag älskar att läsa, i alla fall, jag älskar läsa”. Det hon läser är 
Dagens nyheter, Aftonbladet, tidskrifter som Svensk damtidning och skönlitteratur som 
berör romantik och mänskliga relationer. Nicole hade svårigheter att läsa när hon var 
liten, samtidigt kände hon ingen uppmuntran ifrån sina föräldrar till att läsa. Hennes 
läsvanor har förändrats, ”Jag läste mindre innan jag kom hit till Hinseberg. Jag läser 
mer här”. Det förekommer att hon samtalar med andra interner om det hon för tillfället 
läser. Även om det finns brister i hennes förmåga att kommunicera språkligt på svenska.  
 
När det gäller biblioteket så uppger Nicole att hon endast har besökt det en gång. Detta 
är inte ett problem, då behovet av läsning tillgodoses genom de böcker 
studieavdelningen tillhandahåller. Den litteratur som Nicole i huvudsak läser är mer av 
underhållningskaraktär. Nicole nämner dock inte direkt någon speciell författare eller 
bok som hon läser: ”Jag har många favoritböcker, men jag glömmer deras namn, men 
jag har många favoritböcker…” Under vår intervju återkommer hon dock ett flertal 
gånger till Hanne-Vibeke Holsts trilogi En Lycklig Kvinna som är relationsromaner, 
vilka kretsar kring tv-journalisten Thereses familjeliv. Hon tycker att hon har relativt 
goda förutsättningar att läsa böcker på svenska. Nicole påpekar det positiva i att som 
invandrare läsa böcker på svenska, då detta utvecklar de språkliga kunskaperna: 
 

Det finns många invandrare som vill prata svenska, då pratar dom kanske dåligt, men 
genom att man läser böckerna, du vet det står på svenska orden, alla orden, så det hjälper 
också oss. Vi som är invandrare. 

 
Annars har inte Nicole något speciell målsättning med att läsa, istället fyller läsningen 
en funktion genom att den ger henne en möjlighet att koppla av:  
 

Ibland jag läser en bok – jag blir lycklig. Ibland jag läser en bok som kanske, nån som 
berättar nånting, som är synd, du vet, så jag brukar säga ’titta varför han/hon gör så,’ till 
henne, eller varför, såna grejor. Jag vill läsa mer, jag vill veta mer, jag vill inte sluta, jag 
vill veta allt som finns på boken. 

 
Den positiva inverkan som läsningen skänker, hjälper henne att för en stund förtränga 
de problem som annars söker henne: 
 

Men jag vet inte, det hjälper, läsningen hjälper mig. Om jag sitter på mitt rum, vill läsa 
nånting, man tänker inte på problemen och sådana grejor. Det hjälper också. Man kopplar 
av och tänker inte på problem, ibland på rummet man funderar, du vet, tänker på sådan 
här problem, problem, om man håller på med läsningen, för min del, det hjälper. […] 
man koncentrerar sig, gör nånting, så man blir lugnar sig, och kopplar av. 

 
Det är alltså avkopplingen som är det primära i läsningen och hon identifierar sig inte 
nämnvärt med den text hon läser, ”[…] det är inte någonting som rör mig, nej”. 
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5.1.12 Analys Nicole 
 
Att vara inlåst upplever Nicole som en stor prövning. Det har bidragit till en resignation 
inför anstaltssituationen och en mer allmän letargi. Att vara avskild från sina barn är 
något som förstärker detta svårmod. Dessutom bidrar den restriktivitet som råder kring 
permissioner till att hennes tillstånd förvärras. Det senare kan i första hand iakttas mot 
en bakgrund av vad Goffmans anför med dehumaniseringsprocessen; Nicoles 
bristfälliga möjligheter till kontakt och samvaro med barnen upplevs som en kränkning 
av den egna personen. Dessutom utgör barnen en del av hennes ursprungliga och unika 
hemmavärld, som hon nu distanseras ofrivilligt inför. Hon får då exempelvis svårt att 
bevara en fullständig identitet och roll som förälder. Vidare kan vi även se likheter med 
Asplund, som gör gällande att disciplineringen innehåller två behavioristiskt utformade 
och styrande kriterier - belöning samt straff. Återhållsamheten vad beträffar 
permissioner kan uppfattas som en bestraffning från rättsväsendets sida och att Nicoles 
villkor för fri social responsivitet undanhålls. Med detta tänker vi oss även hur den 
skulle kunna få en mer utlevande, personlig och privat prägel om kontakten med 
hemmavärlden såg annorlunda ut. Nu utgår vi istället ifrån att anstaltsorganisationen 
kontrollerar det utbytet som existerar, och anger vilka förutbestämda interaktionsformer 
som är tillåtna vid sådant som besök. Den belägenhet som Nicole befinner sig i medför 
att motiven för att handla i nuet samt att förändra sin egen och barnens livssituation 
undermineras. Hennes uppgivenhet och delvis apatiska tillstånd skulle kunna härledas 
till en reducerad möjlighet att uttrycka sin innestående förmåga till social responsivitet. 
Något som alltså möjligen kan förklara varför hon upphört med sådant som sin träning 
en trolig konsekvens av en initiativförmåga som avstannat i takt med anstaltslivets 
konformitet. 
 
Nicole berör inte sina läsvanor under sin barndom så mycket, däremot står det klart att 
föräldrarna inte uppmuntrade henne till att läsa. Det intrycket vi får är att de intog en 
passiv roll men åtminstone inte motarbetade hennes läsning. Med stöd hos Wilsons kan 
vi sluta oss till att även likgiltighet innebär en form av påverkan och kan förbindas med 
kognitiv auktoritet. Biblioteket/bibliotekarien fungerar inte som kognitiva auktoriteter 
med den innebörd Wilson knyter till begreppet, istället tillgodoses Nicoles behov av 
läsmaterial från studieavdelningen. En möjlig yttre påverkan på Nicoles läsning skulle 
då kunna spåras hit, eftersom hennes urval av läsmaterial sker i den kontexten och under 
överinseende av den som innehar en status som verksamhetsansvarig (auktoritet) här. 
Alltså existerar en maktrelation som även skulle kunna ge utslag i Nicoles läsval, det är 
dock inget hon antyder själv, endast något vi vill uppmärksamma utifrån Wilson. Varför 
Nicole föredrar att införskaffa sitt läsmaterial genom studieavdelningen trots att hon har 
kännedom om biblioteket vid anstalten, framkommer aldrig. Naturligtvis kan det finnas 
mer givna förklaringar till detta; som berör tillgänglighet och sådant som att Nicole ofta 
redan befinner sig på studieavdelningen eller att biblioteket bara kan erbjuda begränsad 
tillgänglighet till läsmaterialet, med sina inskränkta resurser och öppettider. 
Förhoppningsvis finns det ett välfungerande samarbete me llan dessa olika enheter vid 
anstalten, som gör att internerna mer sammantaget ges större tillgänglighet till 
läsmaterial, och om så önskas, vägledning och hjälp kring att införskaffa detta. En 
konkurrenssituation behöver alltså inte råda, men vi upplever ändå att det är nödvändigt 
att problematisera den rådande situationen. Med andra ekonomiska resurser skulle inte 
bara tillgängligheten öka, utan även uppsökande- och läsfrämjande verksamhet kunna 
bedrivas av biblioteket. Dessa former av biblioteksservice har sannolikt större 
möjligheter att nå interner likt Nicole, som inte besöker anstaltsbiblioteket på egen 
ingivelse. På så sätt skulle en varaktig relation mellan biblioteksverksamheten och dessa 
interner kunna framskapas. 
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Som synes undanhåller anstaltens restriktioner Nicoles förutsättningar för en mer 
naturlig och pågående interaktion med hemmavärlden. För Nicole innebär detta att en 
anpassning till anstaltens språkliga diskurs blir till en nödvändighet. Något som är ett 
villkor för att hon ska kunna integrera med övriga interner, personal, tillvarata sina 
intressen och utöva ett inflytande över sin livssituation. Detta sammanfaller med hur 
Berger och Luckmann betonar att språket först får sin mening för individen i den sociala 
miljö och situation som denna verkar i, något som implicerar ett samspel. Denna form 
av språkliga socialisering kan även återges med hur Mead anser att förmågan till att 
kommunicera språkligt är beroende av ömsesidigt etablerade ord, signifikanta symboler, 
vilket sedan utgör underlag för att en gemensam verklighets- och handlingsgrund 
skapas. Med Meads bidrag står det klart att Nicole bör tillägna sig den uppsättning av 
signifikanta symboler som är särskilt gångbara i hennes nuvarande närmiljö och 
tillämpas i den pågående sociala interaktion som äger rum här. En tänkbar orsak till att 
hon tycks spendera mycket tid ensam i cellen, kan då vara att hon inte riktigt behärskar 
denna uppsättning. Från Mead kan vi även förstå detta som att hon utan denna 
ömsesidighet får en försvagad anknytning till den gemensamma verklighets- och 
handlingsgrund som existerar. Förekommer en sådan negativ utveckling kan den 
reducera Nicoles upplevelsesfär till den egna, som samtidigt blir snävare, diffusare och 
självcentrerad. Det finns då en allvarlig risk för att hon även blir allt mer alienerad och 
att hennes förmåga till sociala responsivitet dämpas betydligt. Det kan i sammanhanget 
tyckas motsägelsefullt att Nicole beskriver hur hon diskuterar sin läsning med andra 
interner. Men detta kan komma sig av att hon oavsett sin bristfälliga verbal 
kommunikation, läser relativt bra på svenska. Hennes läsning och de erfarenheter den 
inger kan då fungera som signifikanta symboler i den sociala interaktionen med 
omgivningen. För Nicole kan läsningen fungera som ett medel att komma ur ett 
utanförskap och ingå i en gemenskap av andra läsintresserade interner. Det ger henne 
något att initiera och bygga den sociala interaktionen kring. Något som även skulle 
kunna underlättas och bli mer vedertaget om biblioteket bedrev sådant som bokcirklar. 
På längre sikt kan det även uppstå andra fördelar med Nicoles läsning. Hon anser själv 
att läsning kan generera företräden för invandrare i deras socialisering till det svenska 
samhället. I Nicoles fall blir det närmast aktuellt med hennes resocialisering efter 
anstaltsvistelsen. Detta kan återigen sammanbindas med Mead, och hur en omfattande 
läsning på svenska kan framskapa en kompetens av signifikanta symboler som är 
relevanta i det svenska samhällslivet. Det ger interner med utländsk bakgrund ett bättre 
självförtroende inför att agera, ett utökat handlingsutrymme och en bättre 
förhandlingssituation vid sådant som jobbsökande. Antaganden som sammanfaller med 
vårt teoretiska resonemang kring Bloom, och hur denna förutsätter att läsning kan stärka 
det egna jaget.  
 
Detta är förvisso en spekulation ifrån vår sida, men det omfattande bokläsandet kan 
förklaras av att Nicole inte upplever att hon hamnar i ett underläge i lässituationen. 
Något som då möjligen är fallet vid mer uppenbart, gemensamt meningsskapande. Det 
är Nicole själv som har kontroll över handlingsutrymmet och styr 
kommunikationsprocessen i samband med läsningen. Detta för att hon själv initierar 
samspelet, kan välja när och om det överhuvudtaget ska läsas, vilken språklig nivå 
utväxlingen ska befinna sig på, samt omfattningen av den och vilken tid hon är beredd 
att avsätta. Dessutom avgör hon även andra inslag i förloppet, som lästempot; den tid 
hon behöver för att ta till sig texten och svara på den, något som är väsentligt för att 
mening ska ”hinna” alstras och att hon kan gå vidare i utbytet med texten. Med sin 
bristfälliga svenska kommunikation kan vi anta att hon i interaktionen med 
omgivningen saknar flera av de understödjade funktioner läsningen förser henne med. 
Hon kan exempelvis ”stressas” till missförstånd i förståelse av och gensvar på 
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omgivningens kommunikation. Med den organisationsform som förekommer vid 
anstalten, kan vi också föreställa oss att personalens riktade kommunikation (där den 
som talar innehar kontrollen och definierar verkligheten) i det närmaste sker under 
förutbestämda former. Således saknar Nicole dessutom inflytande över hur denna 
kommunikation arrangeras, något som kan bidra till erfarenheten av maktlöshet. Men 
som vi har kunnat se är det istället Nicole som har makten i den självvalda 
lässituationen. Vår argumentation återspeglar exempelvis teoretiska inslag hos Asplund. 
Nicoles fria sociala responsivitet kuvas vanligen när hon vill ge uttryck för den i 
kontakten med hemmavärlden, sannolikt innebär också den bristfälliga förmågan till 
kommunikation på svenska att ett mindre socialt spelrum existerar för vad hon skulle 
vilja uttrycka med den. Hon kan inte förmedla de nyanseringar hon skulle önska i sina 
egna sociala utspel, omvänt får hon inte alltid den tid hon skulle behöva för att förstå 
och svara med en korrekt social respons. Från Nicoles läsning har vi kunnat lägga 
märke till att andra förutsättningar ges i lässituationen, här kan hon också kanalisera 
sina behov av social responsivitet. Hon får tillgång till en kvalitet som ”sällskaplighet”, 
möjligen också det ”samhälleliga”, läsningen avkräver henne sedan en inlevelse och 
”respons” på detta, för att hon ska kunna delta i den episka framställningen. En 
ambition hon själv uttrycker under intervjun, ” […] jag vill veta allt som finns på 
boken”. Med avstamp i vår teoretiska diskussion kring Bloom skulle det sociala 
fenomen Nicoles läsning utgör, kunna beskrivas som att hon kompenserar den sociala 
egenskapsrymd som saknas i nuet med den som kan återfinnas i utvald litteratur. Bloom 
visar oss även på den maktförskjutning vi skissat; läsningen innebär att ett unikt tillfälle 
till egeninflytande i livssituationen uppstår. Något som för en stund ger läsaren kontroll 
och kan inge en känsla av trygghet. Från resonemanget är det även möjligt att iaktta hur 
Nicoles läsbeteende antar formen hos en motstrategi gentemot den organisationskultur 
där hon inte alltid kan agera på helt lika villkor. Något som Goffman redogör för under 
begreppet sekundär anpassning.    
   
Under intervjun redogör inte Nicole för hur många böcker eller vilka författare hon 
läser. Det framkommer ändå att skönlitteratur med relationsteman är vad hon föredrar, 
men även tidningar och tidskrifter som Svensk damtidning. Under intervjun uppger 
Nicole att hon konsumerar mer litteratur sedan ankomsten till anstalten. Läsningen av 
relationsromaner kan ske med ett kompenserande syfte och vare en metod att hantera 
den egna, otillfredsställande situationen som förälder. Trilogin En Lycklig Kvinna 
kretsar kring huvudpersonens familjeliv, något som möjligen kan bidra till att Nicole 
upprätthåller en mer levande föreställning om ett eget sådant, alltså en slags eskapism. 
Detta skulle även kunna ske genom att Nicole överför eller projicerar sina egna 
erfarenheter av modersrollen eller att ingå i en familj, på huvudpersonen, alltså en slags 
identifikation. Nu har vi otillräckliga belägg för att göra en sådan tolkning av Nicoles 
nuvarande läsning; hon uppger exempelvis inte självmant att någon identifikation 
förekommer. Men möjligen kan hennes läsning utvecklas med en sådan funktion över 
tiden, förutsatt att hon har en intakt förmåga till social responsivitet. Att Nicole trots allt 
omtalar En Lycklig Kvinna som en slags favorit, antyder i alla fall att hon har en 
förtrogenhet med temat (de signifikanta symbolerna) och att det tilltalar hennes person.  
 
Det bestående intrycket av Nicoles läsvanor är att det rör sig om eskapism. Vi ser det 
som en logisk följd av hennes bakomliggande problematik, något som även genomsyrar 
nuet.  Läsningen blir betydelsefull när hon ska kunna förtränga detta, uthärda och 
koppla av. Nicole uttrycker det själv på följande sätt: ”Om jag sitter på mitt rum, vill 
läsa nånting, man tänker inte på problemen och sådana grejor.” Dessutom kan läsningen 
bidra till ett förhöjt stämningsläge; att hon känner sig lycklig under sin läsning. Att hon 
inte kan förmedla eller ta till sig alla nyanser i kommunikationen med omgivningen kan 
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förstärka förnimmelsen av ett verkligt eller upplevt utanförskap. Nicole blir då ovanligt 
utlämnad åt sina tankar och känslor; det egna medvetandet. Hennes läsning får då de 
utmärkande drag av eskapism som Gass skildrar. Han utgår ifrån att vi försöker 
distrahera oss ifrån det egna medvetandet, detta är förbundet med en grundläggande, 
existentiell ångest. Eftersom medvetandet ständigt söker påkalla vår uppmärksamhet, 
söker vi oss bort ifrån detta och till olika uttryck för populärkulturen, sådana som kan 
fungera fängslande och hålla kvar vår uppmärksamhet. Men Nicole verkar inte bara 
lyckas med en sådan distraktion, ibland upplever hon även en slags eufori. Detta kan 
möjligen sammanbindas med hur Schütz gestaltar tillflykten till fantasivärldarna; väl 
där kan Nicole komma i kontakt med och uppleva vad som är ouppnåeligt i den 
grundläggande, vardagliga verkligheten på anstalten. Många gånger sådant som också 
gör henne lycklig. 
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering : Nicole ger ingen indikation på att hon 
föredrar en bestämd genre, däremot uppskattar hon Hanne-Vibeke Holsts trilogi En 
Lycklig kvinna. Denna kan beskrivas med ett relationstema, men detta till trots uppfattar 
vi inte att Nicole engagerar sig fullt ut i det hon läser. Läsningen har snarare en 
betydelse genom att den möjliggör avkoppling och flykt. Genom en bok kan Nicole 
undfly sig själv och en påträngande problematik i livssituationen. 
 
Kategorisering: Med utgångspunkt i Berntsens/Larsens och Furhammars läskategorier 
finner vi att Nicoles läsning kan inordnas i kategorin för opersonlig upplevelseläsning. 
Det som stärker oss i antagandet är att hon har ett opersonligt förhållande till texten; 
som tidigare berörts engagerar sig inte Nicole i den text hon läser. Hennes läsning är i 
huvudsak upplevelseorienterad. Detta kan utvecklas med hur hon är inriktad på att 
läsningen ska vara underhållande, göra det möjligt att ”koppla av” och bidra till ett 
förhöjt stämningsläge för en stund. Med Gass beskrivning av eskapism kan vi på så sätt 
förstå att flyktinslaget är påtagligt i Nicoles läsbeteende och att hon utnyttjar läsningen 
för att undantränga personliga problem som söker henne. Detta underbygger vår 
bedömning eftersom det svarar mot hur Berntsen/Larsen kopplar läsformen till 
eskapism. Utöver detta noterar vi ett instrumentellt inslag i Nicoles läsning genom att 
hon är medveten om och betonar värdet av att läsa böcker på samt utveckla sin svenska. 
Med Meads kan detta beskrivas som att hon tillägnar sig en större uppsättning 
signifikanta (svenska) symboler och hur de tillämpas vid social interaktion. Något som 
därigenom borde underlätta hennes kommande resocialisering till det svenska 
samhällslivet.  
 
5.1.13 Intervju Pia 
 
Pia är vid intervjutillfället i 40-års åldern. Hennes mor har arbetat inom sjukvården, 
hennes far var reparatör. Hon uppger att också hon varit en vanlig ”Svensson”, med 
arbete, främst inom sjukvården och en familj. Pias utbildningsbakgrund inskränker sig 
till nioårig grundskola, något hon upplever att hon klarat sig bra med. Men på 
Hinseberg har hon även läst in det mesta av en gymnasiekompetens och deltar i 
tryckeriutbildningen. På anstalten finns ett utpräglat säkerhetstänkande som Pia ofta inte 
kan förstå, detta kommer sig av att det ständigt förändras: ”Jag följer dom reglerna, som 
gäller även om jag tycker att vissa är liksom… jag tycker det är så sjukt alltså, vissa 
grejor är sjuka, man börjar ifrågasätta.” Pia anser att kvinnorna ofta glöms bort och 
behandlas sämre inom rättsväsendet och Kriminalvården än männen. Hon är missnöjd 
med att det bara finns en samtalsterapeut, vilket innebär att många inte får någon hjälp 
med att bearbeta sin problematik. För de som inte ingår i något drogrelaterat 
behandlingsprogram liknar tillvaron på anstalten mest ”en förvaring”. Det är svårt för 
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Pia att hjälpa andra interner som befinner sig i ett psykiskt bräckligt tillstånd, när hon 
själv mår dåligt. Det handlar om att överleva själv, reda upp sin livssituation. Pia känner 
skuldkänslor gentemot ”[…] sina barn, föräldrar och allt [---] som får ställa upp nu och 
som får ta smällarna på utsidan, medan jag sitter här och är skyddad”. Inlåsningen har 
för Pia inneburit att hon har blivit mer ödmjuk och värderar livet på ett annat sätt. Efter 
frigivningen vill hon inte flytta tillbaka till sin gamla hemort. Hon känner också att det 
är jobbigt att fundera över vad som egentligen händer när hon ”muckar”: 
 

Det är ju en jobbig grej, vad som kommer när jag kommer ut igen? Då ska man börja om 
ifrån början. Jag kommer att vara X [Antal år; vår anm.] år när jag kommer ut härifrån. 
Jag menar jag får börja om, som den gången när jag flyttade hemifrån. Hur lätt det när 
man har den åldern emot sig? Och allting? 

 
Pia redogör för hur man på fritiden kan läsa, hålla på med handarbeten, dreja i lera eller 
träna. Själv tränar hon mycket, vilket hon uppfattar som en av de vanligare 
fritidssysselsättningarna för tjejerna.  
 

Det blir så för man mår bra av det, de ahh… tiden räcker inte till för så mycket annat 
heller och det är ju också det att sitta hela tiden… såhär får ju ur sig lite frustration också 
och sådär. 

 
Pia framhåller att hon läser på sin fritid, däremot mindre än hon gjorde före 
anstaltsvistelsen, ”förr läste jag ju jämt”. Som orsak anger hon att koncentrationen 
sviktar. 
 

För när man läser en bok måste man liksom […] man måste ha ro för att göra det, 
koncentrera sig på vad man läser. Ibland har det hänt att man kan läsa en bok, som man 
till slut har läst en sida och man har ingen aning om vad man har läst. Mycket handlar det 
om mående här inne.   

 
Böcker är vad hon intresserar sig för som läsmaterial, den typen av läsning kan hon 
också sysselsätta sig med efter inlåsning. Däremot är det svårare med inläsning och 
övningar till studierna, Pia tycker att fritiden är en frizon. Att det ofta är folk omkring 
henne uppfattas som ett mindre problem. Pia är en måttlig konsument av böcker och 
ofta konkurrerar tv-tittandet och annan fritidssysselsättning ut läsningen. 
 
Om man övergår till hennes uppväxt så upplever Pia att läsning uppmuntrades. Trots att 
läsning är ett av flera fritidsintressen för Pia skulle det ändå beröra henne om biblioteks 
service försvann, ”Det skulle inte funka”. Trots detta upplever hon inte att biblioteket 
fungerar helt tillfredsställande, främst då flera böcker i den kategori (vilket vi 
återkommer till) hon är intresserad av är svåra att finna: 
 

Men jag vet inte riktigt vad jag ska söka, eftersom jag inte vet riktigt. Jag gillar sånt här 
som jag tjatat om, Wilbur Smith, något liknande, men jag vet inte vad det finns för 
författare, som har skrivit något sånt där. Jag vet inte. 

 
Pia förmedlar att hon egentligen saknar kännedom om bibliotekariens arbete. Som det är 
nu uppfattar hon att hennes förfrågningar inte alltid följs upp ordentligt. Det 
förekommer att Pia funderar på sin läsning efter att den avslutats, däremot brukar hon 
inte dela med sig eller prata om läsupplevelsen med andra interner. Men det händer att 
hon rekommenderar en bok som hon vet att någon kan vara intresserad av.  
 
Vilken typ av läsning hon föredrar skiftar med sådant som välbefinnande och 
stämningsläge. Det är inte ”sökande” som intresserar Pia när hon läser böcker. Hon har 
dock märkt att hon efter interneringen har intresserat sig mer för deckare. Mer generellt 
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söker hon sig just till litteratur som man kan koppla av till, som äventyrslitteratur, 
thrillers, nämnda deckare och historisk facklitteratur som Alan Bullocks En studie i 
tyranni: 
 
 I regel kan det vara för att ha någonting att göra, men samtidigt vill jag att det ska vara en 
 kärleksaktigt, det är sådär slöläsa. Det är när man bara vill…  
 
Wilbur Smith är en författare, som hon ofta återkommer till. Han har skrivit ett flertal 
romaner där handlingen kretsar kring människor, djur och historia i Afrika. Hon gillar 
honom och associerar honom med ett tv-program på vetenskapskanalen Discovery: 
 

Jag tycker om historia och sånt […]. Ungefär som att titta på Discovery pyramiderna och 
det här med gravar och allting, sånt där tycker jag är bra. Jag vet inte om det passar in? 
Som Wilbur Smith dom böckerna gillar jag på något sätt. Den innehåller allting, det finns 
liksom en bakgrund i det där också. Jag gillar sånt där. 

 
Pia anser att läsningen för många har en funktion som flykt och utväg från 
livssituationen.  
 

Många läser ju böcker för att fly koncentrerar sig på böckerna för att slippa allting annat. 
Det är ett sätt att fly. Ungefär som när man sitter i häktet, då kan man läsa hur mycket 
böcker som helst bara för att slippa tänka och bry sig liksom. Men jag tror att det är 
viktigt för många härinne. 

 
5.1.14 Analys Pia  
 
Pia har svårt att acceptera det reglemente som förekommer vid anstalten. Reglerna och 
sättet de tillämpas på upplever hon som nyckfullt, detta för att de ständigt varieras. 
Goffman redogör för hur internen i samband med ankomsten till anstalten avskiljs ifrån 
hemmavärlden, något som kan utmynna i en identitetskris; med förvirring kring vilken 
roll som ska intas i den nya kontexten. Pias skildring av inkonsekventa utspel och 
agerande från anstaltsorganisationen kan betraktas mot bakgrund av Goffmans 
dehumaniseringsprocess. För Pia blir det svårt att orientera sig, tillvarata sina egna 
intressen, nå en insikt i vilken ordning som sanktioneras och hur hon ska svara på 
denna. Såtillvida försvåras hennes inledande socialiseringsprocess till anstaltskulturen, 
med sin osäkerhet exponeras hon också i större utsträckning för en strategi som syftar 
till att disciplinera hennes beteende och annektera hennes person. Pia upplever att 
tillvaron för internen är att likna vid och kan reduceras till ”en förvaring”. På 
behavioristisk grund skulle detta kunna illustreras som att hon inplacerats i en låda eller 
box som utestänger oönskade eller ovidkommande inslag av yttre påverkan. Sedan 
tillförs eller avlägsnas beteendeförstärkare, allt för att uppnå en önskad betingning; 
prägling och modifiering av de yttre beteendemönster hon uppvisar. Detta har en 
motsvarighet i hur Asplund tycks uppfatta den disciplinering Foucault redogör för, själv 
uppställer han sedan några kriterier för att den ska låta sig implementeras. Asplund 
omtalar då hur en låst tids- och rumsuppfattning - som dessutom är socialt utarmad - 
utgör själva fundamentet för disciplineringen. Om vi utvecklar antagandet om 
tidsuppfattning kan vi lägga märke till att den tid som internerna upplever regleras och 
struktureras till en låst verklighetsuppfattning av anstaltsledningen. Utbudet av 
fritidsaktiviteter och sättet de kan utövas på är också begränsade, något som ytterligare 
bidrar till att tillvaron på anstalten upplevs som monoton och händelsefattig. Vi 
föreställer oss att det då blir svårt för de intagna att urskilja märkbara skillnader mellan 
olika dagar. På sikt kan detta leda till att internernas förankring i tid och rum rubbas; att 
nuet inte längre kan inplaceras som något som naturligt kommer ur det förflutna och 
följer dem in i framtiden. Mer samlat föreligger det då en risk att Pia och andra interner 



 66 

förlorar upplevelsen av sammanhang och helhet. Vardagliga och pågående biografiska 
erfarenheter kan uppfattas som meningslösa genom att de inte kan relateras. En mer 
slutgiltig konsekvens blir i så fall att de utvecklar ett alienerat tillstånd, saknar motiv för 
att handla i nuet eller mår dåligt likt Pia. Detta inringar också de symptom en individ 
med avtrubbad social responsivitet kan uppvisa. Vad som är hoppingivande i Pias fall är 
att hon fortfarande är aktiv under sin fritid, exempelvis tränar hon, dessutom är hon inte 
undfallen i sin kritik av reglementet och likriktningen vid anstalten. Hon kan fortfarande 
ifrågasätta konsekvenserna det får i hennes eget liv och att olika incitament för social 
responsivitet urholkas genom ”förvaringen”. Hennes slutsats tycks vara att man får 
framskapa mening och motivera sig själv om man inte tillhör den kategori av interner 
som genomgår ett drogrelaterat behandlingsprogram, och där personlig motivering är ett 
vitalt inslag, som tillförs samt ska ersätta tidiga re, mer självdestruktiva 
meningsstrukturer. 
 
Att Pia begått en brottslig handling och vistas på anstalt har fått flera följder. De 
anhöriga kan utsättas för negativa sanktioner, och själv har hon farhågor kring vad som 
händer den dag hon ”muckar”, och hur resocialiseringen till samhällslivet ska fungera. 
Som ett led i detta har Pia bestämt sig för att börja om någon annanstans. Goffman 
påvisar just att anhöriga till stigmatiserade kan drabbas av ett kontaktstigma; de 
negativa sanktionerna kan även komma att omfatta de som har ett samröre med den 
stigmatiserade. Om Pia definieras som stigmatiserad av allmänheten och berövas sin 
medmänsklighet är det något som kan reducera hennes resurser vid återanpassningen. 
Särskilt om hon sedan tidigare är känd på hemorten. Om Pias beslut att flytta från 
hemorten kvarstår, kan hon möjligen tänja på den tidigare definitionen som 
stigmatiserad och omförhandla denna med nya sociala interaktioner. Sådana som inte är 
givna på förhand utan istället utgår ifrån hur hon uppfyller befintliga normer. I 
sammanhanget är det intressant att lägga märke till hur Pia anser att missförhållanden 
inom rättsväsendet och Kriminalvården kan härledas till genus. Hennes ståndpunkt är 
att gruppen kvinnliga interner stigmatiseras och förfördelas med den rådande ordningen. 
Samtidigt som hon har ett patos kring kvinnliga interners situation, kan hon inte förmå 
sig till att vara solidarisk i närmiljön. Detta för att hon har nog med sitt eget tillstånd, 
något som inte ger henne den kraft hon säger sig behöva för att sätta sig in och vara 
behjälplig i andras situation. Möjligen kan detta betraktas mot bakgrund av den 
diskussion vi tidigare fört kring upplevelsen av ”förvaring” och Asplunds sociala 
responsivitet. Med den infallsvinkeln ger Pias mående på anstalten även utslag i hennes 
förmåga till social responsivitet. Hon kan inte ge respons på och ta iniativ till att 
påverka andra interners belägenhet i en positiv riktning, även om detta tycks vara en 
empatisk intention hon egentligen skulle vilja fullfölja. Alternativt kan hennes 
ursprungliga empati (sociala responsivitet) ha rubbats av anstaltslivets konformitet, helt 
följdriktigt undergrävs då det motiv för handlande som hon egentligen skulle behöva för 
att stödja andra. Från detta skulle man i så fall kunna se en fara för att ett mer asocialt 
beteende utvecklas över tiden. Men på det personliga planet märks även omställningen 
till anstaltslivet genom att Pia tar sig an livet med en mer timid och samtidigt 
värdesättande grundsyn. Något som kan ha uppkommit med de brister och 
begränsningar som ständigt figurerar i den nuvarande livsföringen och som framhävs 
med kontrasten till det tidigare livet i frihet.  
 
I anslutning till Wilsons uppfattar vi föräldrarna som kognitiva auktoriteter med ett 
positivt inflytande på Pias läsning. De andra internerna fungerar inte som kognitiva 
auktoriteter i urvalet av läsmaterial och för läsningen, däremot menar Pia lite 
motsägelsefullt att hon själv har en funktion som kognitiv auktoritet, åtminstone för 
några interner. Vi kan även förstå att den sociala interaktion som kretsar kring 
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bokläsning är tämligen ensidig, detta eftersom Pia inte influeras i sina bokval av andra 
interner.  
 
Det är ingen tvekan om att biblioteket är en betydelsefull inrättning, men trots detta har 
Pia någon reservation inför verksamheten. Hon kan precisera vilken litteraturgenre hon 
efterfrågar, däremot har hon svårt att klarlägga vilka författare och verk som hör hit. 
Under intervjun framtonar detta som att hon söker författare och verk som är besläktade 
med Wilbur Smith och de teman denna avhandlar. Egentligen skulle detta kunna 
medföra att hennes sökningar kan avgränsas och därför ha större sannolikhet att bli 
framgångsrika. Men detta tycks inte vara ett alternativ, då hon uppenbarligen saknar 
insyn i hur bibliotekets verksamhet bedrivs och läsmaterialet organiseras. Något som 
även omfattar det arbete som bibliotekarien utför, hennes reservation berör just 
detta och att hennes förfrågningar inte alltid följs upp ordentligt. Vi kan sluta oss till att 
kommunikationen med bibliotekarien inte fungerar helt tillfredsställande. En 
grundläggande aspekt synliggörs av Berger och Luckmann som menar att varje individ 
utgår ifrån sin biografiska verklighet. I mötet med bibliotekarien tycks Pia sakna en 
förståelse för vilka förutsättningar denna har för sin yrkesroll mer allmänt, men också 
vilken personlighet som ryms bakom och bär upp den. Hon är alltså inte bekant med 
bibliotekarien verklighet och motiv för att handla. Bibliotekarien å sin sida är inte helt 
införstådd med de förutsättningar, eller bristen på sådana, som Pia har inför litteratur, 
och att orientera sig samt agera mer självständigt inom bibliotekskontexten. Utan en 
grundläggande uppfattning om hennes person och biografiska verklighet kan det också 
uppstå missförstånd i överföringen; bibliotekarien kan missförstå det sätt som just Pia 
kommunicerar sina användarbehov på. Dessa antaganden har en samhörighet med vad 
Mead kopplar till begreppet signifikanta symboler. Genom att bibliotekarien inte har 
fått möjlighet att skapa en gemensam verklighets- och handlingsgrund med Pia kan de 
inte heller förenas i sin kommunikation om sådant som litteratur, hur den söks eller 
införskaffas. Bibliotekarien kan inte lastas för de otillräckliga resurserna till 
biblioteksservicen vid anstalten, något som också påverkar vilket handlingsutrymme 
som existerar i yrkesrollen och vilken tid som finns för referenssamtal. Om vi ser till 
Pias behov skulle hon kunna nå en större kännedom om lämplig litteratur i samråd med 
bibliotekarien, men även genom sådant som läscirklar. Mer övergripande skulle 
utförligare information kring biblioteksverksamheten och de signifikanta symboler som 
tillämpas här bidra till att problem i kommunikationen förebyggs eller görs mer 
hanterliga. Något som skulle kunna ske såväl vid internens ankomst till anstalten som 
mer kontinuerligt allt eftersom verksamheten utvecklas. Som avslutning kan vi 
kommentera bibliotekarien utifrån Wilson och konstatera att han aldrig kommit att bli 
en kognitiv auktoritet för Pias läsning. Detta kan återföras till vår tidigare diskussion, 
och att det troligen saknats möjligheter för bibliotekarien att vinna Pias förtroende som 
en kompetens ifråga om litteratur.        
 
Under sin fritid prioriterar Pia fritidsaktiviteter som tv-tittande och träning framför att 
läsa. Hon uppger att träningen har en konkret avlastande funktion genom att hon får 
utlopp för sin frustration. Detta kan jämföras med den utveckling hennes bokläsning 
tagit. Som vi har behandlat i diskussionen kring samtalsterapi har Pia svårt att samla sig 
till en längre stunds läsning. En företeelse som verkar ha uppkommit med 
anstaltsvistelsen och genom att hon inte mår bra eller är i balans under de 
omständigheter som råder. Trots att hon fortfarande läser, framkommer måendet även 
som att hon läser mindre sedan ankomsten till anstalten. Vi kan sluta oss till att 
träningen prioriteras framför läsning genom att den har en bättre funktionalitet för 
hennes välbefinnande, därför upplevs den också med större mening. Dessutom har Pia 



 68 

lättare för att delta i träningen, medan bokläsningen inte sker utan friktion, något som 
torde påverka hur inbjudande de olika aktiviteterna förefaller på förhand. 
 
När Pia trots allt läser väljer hon ibland faktalitteratur, men de läsval som är klart 
vanligast utmärks av sin underhållningskaraktär; här återfinner vi deckare, thrillers och 
äventyrslitteratur mer allmänt. Hennes benägenhet att använda träning som ett medel för 
att agera ut och därmed avlasta den egna problematiken tycks även omfatta hennes 
läsning, som då kan kännetecknas av eskapism. Under intervjun omtalar hon själv att 
läsningen först och främst har en funktion som avkoppling, dessutom gör hon ett 
kategoriskt yttrande om att många interner vid anstalten använder sin läsning som en 
utväg och flykt ifrån livssituationen. Det senare återger hon på ett sådant sätt att det 
även skulle kunna fungera betecknande för henne själv, i så fall kan det röra sig om en 
förvarsmekanism och projektion som träder in från Pias sida, där ”många” blir till en 
omskrivning för ”jag”. Ser man dessutom till hennes tillstånd och den läsning hon 
vanligen hänger sig åt tycker vi att det är relativt tydligt att hennes läsbeteende 
domineras av eskapism.  
 
Vår argumentation sammanfaller dessutom med hur Gass illustrerar fenomenet. Utifrån 
denna försöker vi distansera oss från det egna medvetandet som gör sig påmint när inget 
annat distraherar. Vi antar att anstaltens pågående ritualisering skingrar Pias 
uppmärksamhet, men under fritiden är hon utlämnad åt detta på ett helt annat sätt. Om 
hon inte kan eller vill konfrontera grundläggande ångest, oro och de bindningar det har 
till det egna medvetandet, blir hon indragen i en febril jakt på eget meningsskapande 
eller olika former av stimuli. Vi förutsätter att tv-tittandet fungera på avsett vis, som vi 
redan har noterat är träningen ett bra motmedel, att hon ibland väljer bort att läsa 
signalerar att detta inte alltid fungerar som ett tillräckligt kraftfullt stimuli. Tydligen 
tränger bakomliggande ångest och oro igenom i lässituationen, något som inverkar på 
koncentrationen. Schütz kan förse oss med en alternativ förklaring till Pias oförmåga att 
läsa mer sammanhängande och med inlevelse. När hennes intresse fokuseras på textens 
innehåll, förlorar oftast den vardagliga verkligheten i intresse och hon kan alstra de 
”kvasiverkliga fantasibilder” som öppnar upp för passagen till fantasivärldarna. Men 
tillståndet upphävs förr eller senare genom hennes bakomliggande oro, något som 
splittrar hennes uppmärksamhet och medför att suggestionsförmågan krackelerar. Hon 
återförs då till den grundläggande verkligheten och har misslyckats med ändamålet för 
sin läsning. Istället återfinner hon sig själv i samma värld av pragmatiska motiv, 
låsningen vid tiden, rummet och det som realistiskt sett låter sig utföras här. Om Pia inte 
kan uppgå i dessa yttre betingelser ställs hon återigen inför sitt eget medvetande och en 
ny jakt på stimuli tar vid. 
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering: Under intervjun förmedlar inte Pia 
något intryck av sig själv som storkonsument av litteratur, utan läsningen är ett av flera 
fritidsintressen. Sedan ankomsten till Hinseberg läser hon betydligt mindre än tidigare. 
Detta för att det psykiska välbefinnandet försämrats, vilket fått till konsekvens att 
koncentrationen sviktar. Genom att hon inte kan läsa mer ihållande ger andra 
fritidssysselsättningar en större avlastning från rådande livsvillkor, därför blir det 
vanligen träning och tv-tittande som Pia ägnar sig åt på fritiden. När hon läser böcker av 
mer lättsam karaktär blir det gärna äventyrsromaner med historiska och exotiska motiv. 
Det tycks som att Pia inte reagerar känslomässigt på det hon läser eller omvärderar sin 
omvärldsuppfattning. Läsningen har som främsta syfte att underhålla och skapa 
förutsättningar till eskapism. 
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Kategorisering: Vår samlade bedömning utifrån Berntsens/Larsens och Furhammars 
läskategorier är att Pias läsbeteende kan beskrivas med opersonlig upplevelseläsning. 
Pias läsning är opersonlig därför att hon inte involverar sin identitet i läsprocessen och 
inte svarar känslomässigt på sina läsupplevelser. Vidare kan vi lägga märke till att 
hennes läsning i första hand fyller en funktion som avkoppling. Här är det återigen värt 
att notera att flyktmekanismen är speciellt framträdande. Vi finner då en samhörighet 
med vad Gass framför och hur läsaren vill undkomma sin grundläggande ensamhet och 
ångest. Det finns ett mindre instrumentellt inslag i Pias läsbeteende, då det förekommer 
att hon läser faktaböcker. Furhammar påpekar att det inte är ovanligt att den läsare som 
ägnar sig åt opersonlig upplevelseläsning också förenar denna med instrumentella 
inslag. Det står dock klart för oss att upplevelseläsning dominerar och att det då är 
nöjesläsning som hennes intresse ligger på.  
 
5.1.15 Intervju Maria 
 
Maria är i 20-årsåldern och saknar svenskt medborgarskap. Hon hann endast vistas i 
Sverige en kortare period innan hon häktades, och nu lever Maria under utvisningshot. 
Fadern har bland annat varit verksam inom transportnäringen, modern har ett eget 
företag. Maria har själv ett barn. Den bild som Maria förmedlar under intervjun är att en 
viss apati infunnit sig inför själva anstaltslivet, och det är jobbigt med den ovisshet som 
förknippas med utvisningshot och hur hennes framtid ska gestalta sig.  
     

Så när jag kommer till X [Hemlandet; vår anm.]. Så har jag inte varit där på över X 
[Antal år; vår anm.] år. […] Så jag var helt avskärmad om information… Så jag vet inte 
hur det är på arbetsmarknaden, jag vet inte om priserna eller nånting, jag vet inte om 
politiska situation. Och visst, de här enstaka tidningarna som man, ja, det ger inte någon 
uppfattning. Samma som kulturen och vadå, ny musiken, man kommer att bli som 
utomjordning. 

 
Maria känner att tiden står still på anstalten och hon har avstannat i utvecklingen 
intellektuellt och mognadsmässigt. Frånvaron av kommunikation med världen utanför 
anstalten bidrar till detta, ”Ja, Robinson Crusoe, förstår du. Man har varit på den här ön, 
utan vilken som helst egentligen… det finns ingen kommunikation med omvärlden”. 
Kommunikationen som finns i anstaltsmiljön utgör samtidigt en invand trygghet jämfört 
med den osäkra tillvaron utanför murarna: 
 

[…] man kommer ut, ååå jag känner inte till den, man kanske då avstår från, ååå jag mår 
inte bra… för vad dom pratar om, jag fattar inte vad dom pratar om. Så jag känner mig 
liksom… inte hel och inte helt passande i. Och då tar man avstånd från det kanske. Och 
bara känner att man tillhör den här kriminella omgivningen. Med de här… tjuvarna, så 
mår jag bra. För vi pratar samma språk. Vi pratar om samma grejor. 

 
Maria studerar inte på anstalten, däremot bedrev hon högskolestudier i sitt hemland. De 
fritidssysselsättningar som Maria lägger mest tid på är träning och tv-tittande. Tiden på 
anstalten är hårt strukturerad, utrymmet för fritid är begränsad och innebär prioriteringar 
av vad man ska ägna sig åt. Läsningen sker därför mestadels under helgen. Detta har 
inneburit en förändring av Marias läsvanor, ”inte ens en tiondel av den tiden som jag 
läste på utsidan”. Trots att hon läser mindre har hon inte lagt av läsningen helt, ”Men 
jag har alltid på gång nån bok som jag läser […]”. 
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Hon beskriver själv situationen och sin läsutveckling på följande sätt: 
 

Man sitter i fängelse och inte har tid och någonting. Väldigt konstigt, det låter inte riktigt 
klokt, egentligen, för mig själv också. Det är väldigt svårt att förstå… Då såklart ändras 
läsvanorna, så tar man inte det här allvarliga litteratur kanske, som man ville läsa på 
länge… för länge sen. Och som man aldrig hade tid med på utsidan och sen jag tänkte, nu 
jag sitter i fängelse…[…] För någon bok som verkligen kräver att man får in i ämnet, och 
läsa och verkligen förstå någonting, det går ju inte om man har inte tid. Då tar man helst 
lättare litteratur, såna fantasystil någonting, som man läser, stänger boken, och sen 
kommer man inte ihåg vad det innehåller, och man bryr sig inte heller om det. Varför ska 
jag komma ihåg? Nästa bok blir likadant. Så såklart, vanor ändras väldigt mycket. 

 
Som läget är nu blir det oftast tidskrifter och tidningar som Maria läser. Intresset för 
samhällsfrågor är stort och hon engagerar sig i hemlandets utveckling. Tidigare 
prenumererade hon på en facktidskrift som skildrar det politiska och kulturella 
tillståndet där. Prenumerationen har hon upphört med, då hon inte längre anser sig ha 
råd. Övergår man till Marias val av litteratur har hon en förkärlek för böcker som berör 
historiska epoker och ibland har ett fiktivt inslag, även kriminal- och relationsromaner 
förekommer. Maria läste mycket böcker under sin uppväxt, ”Jag läste överallt, jag 
kunde läsa hela nätterna, utan att sova och hålla på med…”. Redan under tidiga tonåren 
läste hon klassiker av mer allvarligt slag, där de stora livsfrågorna avhandlas. 
Föräldrarna ansåg att omfattningen och va let av läsning inte var alltigenom gott. 
 

Ja, dom tyckte att…i det här litteratur som egentligen rör om såna saker som är väldigt 
djupa…livets…, som egentligen dom var för tidiga för ett barn. Men det var det kanske 
som jag kanske försökte sträva efter föräldrar. Mamma läste den och jag försökte läsa den 
efter henne, med hennes böcker […]. Så att jag kunde diskutera frågor sen, på samma 
nivå. 

 
Maria diskuterar sällan litteratur eller läsande med andra interner, och aldrig med 
personalen. Biblioteket besöker hon inte särskilt ofta. Detta för att hon inte tycker att 
biblioteket erbjuder det hon vill ha. Det finns allt för få tidskrifter där och sedan hade 
hon gärna sett att det i större utsträckning än idag fanns möjlighet att låna böcker och 
tidskrifter på hennes hemspråk. Hon är främst kritisk emot Kriminalvården, som med 
bättre resurser och organisation skulle kunna förmedla läsmaterial på utländska språk. 
Trots invändningar skulle ett försvinnande av biblioteket innebära en ”katastrof”. 
 
De författare som Maria läser är äventyrsförfattaren Jack Collins, Maurice Druon som 
skriver skönlitterära historiska bokverk och rysk skönlitteratur med realistiska samt 
vardagliga motiv av författare som Mikhail Veller och Michail Sjolochov. Hon tycker 
även om att hålla sig ajour med nya böcker på biblioteket, som Dave Pelzers bok Pojken 
som kallades Det. Då hon riskerar att bli utvisad känner hon sig tvungen att läsa 
hemlandets lagböcker; ”Men det är nästan tvång, för det är så tråkigt att läsa den”. 
Under intervjun berättar Maria ofta om olika läsupplevelser hon har och vilken funktion 
de fyller för henne. Hon återkommer flera gånger till författaren Maurice Druon, som 
har skrivit ett stort historiskt epos i nio delar, om hundraårskriget mellan England och 
Frankrike under medeltiden. Den realistiska återgivningen av fakta om olika kunga- och 
adelsfamiljer uppskattas, trots att det rör sig om en fiktiv intrig, ”Sådan här historisk 
litteratur, som är fakta i grunden och sen byggt på lite finare… Det är intressant.” Hon 
läser gärna böcker för att få nya kunskaper om historiskt miljöer, kulturer eller livsstilar. 
Michail Sjolochov skildrar i Stilla flyter Don livet i kosacksamhället, som skiljer sig 
från Marias erfarenheter och uppväxtmiljö: ”[…] jag kommer aldrig att ha möjligheten 
at bo på landet och mjölka kor, och jag tänker inte utsätta mig för det, men det är 
intressant att läsa om det”. För att läsningen ska ge Maria någonting mer bestående, 
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måste hon själv skapa sig bilder i huvudet. Hon jämför läsupplevelsen med film- eller 
tv-tittande:  
 

[…] böcker det är mer spännande. Det är liksom inte andras fantasi som bygger bilden. 
Egna uppfattningar det kopplas ju, ens livserfarenheter… och hur man… ja, hur man 
tänker… inbillar sig hur saker och ting ser ut. Då när man läser bok, blir de här egna 
bilderna närmare en. 

 
Språket har en stor betydelse för om Maria kan skapa en närhet till det hon läser: 
 

Men då det för det mesta är böcker på svenska och jag kan inte säga att jag tycker om att 
läsa på svenska. Man tar inte åt sig, när man läser så tycker jag man glömmer bort språk 
och då ser man bilder. […] men sen om ord, som man inte känner till. Då blir det en sånt 
reaktion… och det gäller både roliga eller nåt sånt, skrämmande böcker, så det verkar inte 
skrämmande på mig om det är på svenska. 

 
Ett uttryck för detta var då hon läste den starka barndomsskildringen Pojken som 
kallades det. Boken var skriven på svenska, vilket gjorde att hon inte kunde engagera 
sig i innehållet fullt ut. Som nämnts tidigare anser sig inte Maria ha den tid som hon 
behöver för att ta sig an mer krävande litteratur. Läsningen har då ofta karaktären av 
förströelse och tidsfördriv, något som även omfattar tidskriftsläsningen. Maria antyder 
att viss läsning fyller en slags terapeutisk funktion för flera av medfångarna. Deras 
problematiska livssituation hittar en motsvarighet i litteraturen, och kan ge dem nya och 
större perspektiv på de egna prövningarna samt bidra till att de själva mår bättre. Maria 
framhåller att hon har nog med ”det egna” och istället inriktar sig på litteratur av det 
mer positiva slaget. 
 
5.1.16 Analys Maria 
 
Maria har anpassat sig till rådande förhållanden, men har samtidigt flera farhågor kring 
den egna osäkra framtiden. Hon förutser hur den bristfälliga kontakt hon har med 
omvärlden; samtiden och hemlandet, kan försvåra den resocialiseringsprocess som en 
förestående återanpassning till samhällslivet skulle innebära. Som det är nu upplever 
hon att avskärmningen från yttre skeenden medfört en personlig stagnation, såväl 
intellektuellt som mognadsmässigt. Från Asplunds perspektiv uttrycker Maria hur 
hennes kapacitet till social responsivitet mattats. Hon har som ambition att delta i den 
samhälleliga utvecklingen och att utvecklas i symbios med denna, men med de 
betingelser som förekommer vid anstalten förefaller hon snarare allt mer initiativlös och 
alienerad. Det sistnämnda ger hon exempel på när hon liknar den egna belägenheten vid 
Robinson Crusoes. Därtill verkar det saknas ett större sammanhang som hennes egna, 
inskränkta livssituation kan relateras till och som hon skulle kunna svara på med känsla 
och spontanitet. En sådan, mer övergripande och laddad kontext, skulle kunna utgöras 
av Marias hemland och de bindningar hon har till detta. 
 
Från Wilson kan vi sluta oss till att Marias möjligheter att förhålla sig till omvärlden är 
klart kringskurna och att hon i huvudsak är hänvisad till olika kognitiva auktoriteter. 
Det kan illustreras med hur hon sannolikt inhämtar uppgifter om yttre förhållanden 
genom olika medier. Detta är naturligtvis inte något som är symptomatiskt enbart för 
interner, men blir mer påtagligt genom deras inskränkta mobilitet och möjlighet att 
själva verifiera olika uppgifter. Egentligen kan något inträffa alldeles utanför anstalten 
utan att Maria själv kan kontrollera riktigheten hos uppgiften. Rör det sig å andra sidan 
om uppgifter från hemlandet som förmedlas genom det egna sociala nätverket, är dessa 
klart subjektiva och kanske inaktuella vid den tidpunkt hon tar del av dem. Vi kan driva 
resonemanget om Marias verklighetsuppfattning längre, problematisera det till en 
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välbekant, allmän fråga om sådant som objektivitet och en gemensam 
verklighetsuppfattning alls existerar. Men vi stannar vid att hon inte upplever en 
tillfredställande social kontroll över de individer och kontexter som bidragit till hennes 
identitet. Resonemanget om hur individen konstitueras leder oss in på Goffman, vad 
som utgör hemmavärlden och parallellen med hur internen inledningsvis separeras från 
denna. Detta tycks ha fått en starkare och mer varaktig betydelse för Maria. Före 
anstaltsvistelsen hade hon inte integrerats helt i svenskt samhällsliv, därför finns det 
ytterligare en distans till hennes ”ursprungliga” och erkända hemmavärld att ta i 
beräknande. Detta kan övergå till en identitetsproblematik, något som Maria möjligen 
antyder med hur den personliga utvecklingen hämmas i nuet och hon då snarare 
regredierat. 
 
Kontrasten mellan den allt mer invanda fängelsemiljön och det avgränsade, avlägsna 
livet utanför återspeglas även i var Maria upplever att hon har sin tillhörighet. Den 
förtrogenhet och samhörighet hon med tiden skapat i interaktionen med andra interner 
svarar mot hur Goffman skildrar stigmatiserade som gruppering. Mellan de 
stigmatiserade kan stödjande funktioner utbytas och en stark gemenskap uppstå. Det 
kan också vara genom ”olycksbröder” som den nyanlända internen får en första insikt i 
sitt stigma och införlivar det med sin självbild. För Maria har identifikation med 
gruppen interner möjligen bidragit till en stärkt självidentifikation som kriminell. Hon 
har antagit rollen som stigmatiserad. Med sitt brutna samhällskontrakt – kriminella 
handling – kan hon även ha ådragit sig ett stigma från allmänheten, en erfarenhet som 
för henne blir till ett antagande om att allmänheten definierar henne såsom kriminell. 
Av dessa har hon tilldelats en roll som stigmatiserad. Hennes agerande sker då inom 
ramen för den självidentifikation och de projektioner hon upplever.  
 
Maria menar alltså att hon mår bra och känner sig hemtam tillsammans med övriga 
interner. En förutsättning är att de pratar samma språk, ytterligare en att det vanligen är 
samma saker som man vill avhandla. Ute i samhället är hon inte säker på att hon skulle 
kunna delta i konversationer på lika villkor. Vid det presumtiva mötet med allmänheten 
är hon fortfarande låst vid ”anstaltsvärlden” och det uppstår en krock mellan livsvärldar 
om övergången inte kan säkras med en förberedande socialisering (exempelvis 
hälsningsritualer) och signifikanta symboler (jämför Mead). Skapas ingen ömsesidig 
förståelse kan det uppstå missförstånd i överföringen. Detta kan understrykas med den 
sociala grundsyn Mead, Berger och Luckmann anlägger. De visar på den förenande 
funktionen hos språket, men även indirekt på en diskrepans mellan subjekt som kan 
förvärras av skilda språkliga utgångslägen och hänsyftningar. För Maria tycks det 
uppenbart att misslyckad, framtida kommunikation kan bidra till en splittring av det 
egna jaget (rollkonflikt) och ett alienerat tillstånd. Detta kan hindra henne från fortsatta 
ansatser till interaktion med allmänheten. Resultatet av att hon avstår skulle sannolikt 
medföra en förstärkt upplevelse av att hon har en annorlunda tillhörighet som kriminell. 
Utanförskapen skulle kunna visa henne tillbaka till den tidigare gemenskapen; den 
språkliga kulturen vid anstalten och som kriminell. Även om språket bara är ett inslag i 
dessa socialiserings- och utvecklingsprocesser, blir det angeläget för oss att väcka 
tanken på att Marias läsning kan ge henne tillträde till fler aktuella och relevanta 
signifikanta symboler. Som synes något som kan befrämja hennes resocialisering efter 
anstaltsvistelsen. Läsningen kan även skapa utrymme för självdistans samt reflektion, 
något som gör det lättare att förhålla sig till och ställa om mellan förväntade roller som 
utgår ifrån olika livsvärldar. 
 
Under sin uppväxt var Maria en hängiven läsare. Hon hade en benägenhet att söka sig 
till litteratur med teman som inbegrep de existentiella villkoren. Hennes föräldrar 
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uppfattade inte detta som något uteslutande gott; både den tid läsningen tog i anspråk 
och de teman hon inriktade sig på sågs som ett slags övermått och utslag av 
brådmogenhet. Till saken hör att det var denna litteratur som hennes mor läste och 
resonerade utifrån. Från Wilsons utgångspunkt kan föräldrarna karakteriseras som 
kognitiva auktoriteter, modern utmärkte sig särskilt genom att hennes smakideal inom 
litteraturen fungerade vägledande för Maria. Möjligen var denna läsning också ett mer 
eller mindre medvetet försök från Maria sida att närma sig modern. Men hennes 
kontaktsökande förbisågs eller förnekades av föräldrarna, istället svarade de på det 
uppenbara, hennes läsbeteende, och kom med en förmanande attityd. Något Maria valde 
att rationalisera och bortse ifrån. Mead samt Berger och Luckmann hjälper oss att tolka 
Marias strävan att överbygga det sociala avståndet till modern genom en gemensam 
läsning. Genom denna tillägnade hon sig en likartad uppsättning signifikanta symboler 
som modern. Förutsättningarna för att kunna utväxla gemensamma signifikanta 
symboler i den pågående sociala interaktionen förbättrades sannolikt. Detta kan även 
beskrivas som att de i större utsträckning använde sig av ett ”gemensamt språk” och 
kunde förenas i en likställd verklighets- och handlingsgrund. Med detta kan vi även anta 
att samma litteratur som Maria ansågs brådmogen för hjälpte henne att överkomma 
åtskillnaden i ålder, erfarenheter, att få tillträde till ”vuxenvärlden” och nå fram till 
modern. Det är då osäkert om samma kontaktyta skulle existera mellan modern och 
Maria utan gemensamma läsupplevelser.  
 
Marias läsning påverkas inte av biblioteket på ett sådant sätt som Wilson 
sammankopplar med kognitiv auktoritet. Detta då den typ av läsmaterial som hon själv 
prioriterar saknas där. Det som väcker intresse är samhällspolitiska tidskrifter och 
skönlitteratur på det egna modersmålet. Sedan ankomsten till anstalten läser Maria 
betydligt mindre, detta förklarar hon med att fritiden är för knapp. Tidsbristen och 
avsaknaden av litteratur på modersmålet gör att hon undviker mer ”allvarlig litteratur”, 
vilket skulle avkräva henne mera intellektuell och emotionell inlevelse än hon mäktar 
med just nu. Detta vill vi återföra till vår inledande diskussion kring Asplund och hur 
anstaltslivets avskildhet samt konformiteten i livsföringen dämpat Marias innestående 
förmåga till social responsivitet. Uppenbarligen ger det efterverkningar i hennes 
inställning till läsning, hon kan inte uppbåda den energi och de motiv för att handla i 
nuet som önskade läsval påkallar. Möjligen framkommer det också som att hon inte kan 
svara spontant på innehållet, utan att detta får stå för sig själv, utan hennes deltagande. 
Den litteratur som Maria läser istället är då av det mer lättsamma och positiva slaget, 
detta för att hon har nog med ”det egna”. De funktioner som framkommer med Marias 
aktuella läsning på anstalten rör avkoppling, förströelse och en möjlig distansering ifrån 
vardagsproblem. Denna verklighetsflykt kan inordnas teoretiskt med Schütz och hur 
medvetandets uppmärksamhet försvagar och förskjuts ifrån den vardagliga verkligheten 
till fantasivärdarna. Marias läsning av lättillgänglig fiktion kan ta henne bort ifrån 
anstalten, det låsta rummet och den strukturerade tidsuppfattningen här. Hon kan på så 
vis skjuta sina påträngande problem åt sidan och öka sitt välbefinnande, för en stund. 
Detta ligger också i linje med vad Gass betonar; hur Maria med sin läsning kan 
distrahera medvetandet ifrån den egna personen och de latenta problem som inryms hos 
denna.  
 
Maria menar också att avsaknaden av läsmaterial på hemspråket har medfört en 
känslomässig distans till läsningen; hon upplever inte samma närhet till texten och har 
svårt att omsätta sina intryck till de eftersträvade inre bilderna. Detta kan med fördel 
iakttas mot en bakgrund av vad Berger och Luckmann anför kring hur olika 
språkterminologier försvagas i sin betydelse när de ska tillämpas i andra ”verkligheter” 
än den ursprungliga eller avsedda. Den dominerande vardagsverkligheten på anstalten 
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bärs upp med svenska, men Marias mer ”biografiska verklighet” står skriven i hennes 
hemspråk. Anledningen till att svensk litteratur inte orsakar samma emotionella 
genklang kan förklaras med att den inte når hennes ”biografiska verklighet” fullt ut. 
Bortom språklig nyansering finns alltså även problemet med att en del av hennes 
medvetande är mer passivt än vad som vore fallet med läsning på hemspråket. Detta 
aktualiserar naturligtvis ett ifrågasättande av biblioteksverksamheten vid anstalten. 
Varför man inte kan förmedla läsmaterial som skulle kunna bidra till att interner av 
utländsk härkomst kan levandegöra hela sin identitet samt delta aktivt och på lika 
villkor i omvärldsbevakningen?  
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering: Maria läser inte lika mycket efter att 
hon internerades. Detta för att hon inte har den tid eller energi som krävs för att ta sig an 
litteratur som egentligen intresserar henne. Hon anser alltså att det är för krävande att 
engagera sig i mer existentiell litteratur när hennes egen livssituation ser ut som den gör. 
Därför är det vanligen underhållningslitteratur Maria väljer, gärna sådan som kan 
karaktäriseras som historisk fiktion. Hon svarar inte känslomässigt på och involverar 
inte heller den egna identiteten i mötet med denna litteratur. Det avgörande motiven för 
den läsningen som förekommer är förströelse och eskapism, med andra ord ett sätt att 
förtränga vardagsverkligheten.  
 
Kategorisering: Med utgångspunkt i Berntsens/Larsens och Furhammars schema för 
läskategorier bedömer vi att Marias läsning som opersonlig upplevelseläsning. Detta för 
att Maria har ett opersonligt förhållande till texten och främst vill uppleva underhållning 
när hon läser. Sammanlagt överväger opersonlig upplevelseläsning klart i hennes 
läsbeteende, men Maria var inte helt lätt för oss att inplacera i Berntsens/Larsens och 
Furhammars läskategorier. Detta berodde på att hon innan anstaltsvistelsen hade 
utpräglade personliga inslag i sin läsning. De sociokulturella omständigheter som 
anstaltslivet innebär har dock förändrat Marias läsvanor och inriktning till att bli en 
opersonlig läsare. Det som fått oss att stanna vid omdömet opersonlig 
upplevelseläsning är att den litteratur som Maria väljer att läsa på Hinseberg inte 
engagerar henne på det personliga planet. Avsaknaden av önskat läsmaterial på 
hemspråket markerar ytterligare de opersonliga inslagen hos rådande läsning. Detta för 
att läsmaterial på svenska bidrar till en känslomässig distans, och försvårar läsförloppet 
så till vida att hennes ”bildskapande” hämmas. Det finns instrumentella drag i Marias 
läsbeteende. Hon läser gärna historiska böcker som erbjuder fiktiva upplevelser 
kombinerade med faktakunskaper. Hon utnyttjar även läsmaterial av uppenbart 
pragmatiska skäl, såsom lagböcker, politiska tidningar och tidskrifter på det egna 
hemspråket. 
 
5.1.17 Intervju Sofia 
 
Sofia är i 30-års åldern. Hon växte upp i ett arbetarhem där hennes far arbetade inom 
byggbranschen och modern var hemmafru. Sofia har ett gott socialt nätverk utanför 
murarna och planerar att flytta tillbaka till hemorten efter fängelsevistelsen. Sofias 
utbildningsbakgrund består av en nioårig grundskola. Den vidare arbetslivserfarenheten 
berörs inte under intervjun. På Hinseberg har hon börjat läsa in en gymnasiekompetens. 
Hon deltar även i en tryckeriutbildning i anstaltens regi. Hon tycker det är psykiskt 
påfrestande att vara inspärrad och ständigt vara beroende av andra människors 
bestämmande i de enklaste vardagssituationer. Själva inlåsningen kan hon inte påverka, 
därför försöker hon använda tiden till någonting bra, som att skaffa sig en utbildning.  
Innan anstaltsvistelsen var hon inte intresserad av samhällsfrågor och politik. Detta har 
förändrats i och med inlåsningen. När hon läser tidningen, ser på debattprogram eller 
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nyheter på tv känner hon ofta igen sin egen livssituation. Hon upprörs av att kvinnor 
ofta döms till hårdare fängelsestraff än män för samma brott. Detta för att det inte är lika 
acceptabelt i samhällets ögon när kvinnor begår vissa brott, exempelvis våldsbrott som 
när män begår dem. När hon ”muckar” ifrån Hinseberg ska hon engagera sig för 
fängslade kvinnor: ”Jag känner att när jag kommer ut härifrån ska jag kämpa för 
kvinnorna som sitter inne mot det systemet. Här kan man inte göra så mycket, men där 
ute har man alla möjligheter att göra någonting.” Sofias uppväxt präglades av stora 
problem med läsande och skrivande: 
 

[…] jag har ju svårt eller hade väldigt svårt för mitt tal när jag var liten, så det 
utvecklades väldigt sent… och jag gick ju till talpedagog och läsklinik… och såna här 
grejer.. och där tjatades det att jag skulle läsa böcker, men jag gjorde inte det…. Jag är 
ordblind, så jag undvek skriva, undvek läsa.[---] Både lärarna och min mor försökte få 
mig att läsa böcker […].  

 
Hon hade gärna velat läsa böcker, men känner att det finns en inbyggd ”psykologisk 
spärr” emot att läsa:  
 

Jag kanske har läst tre böcker i hela mitt liv då har jag har svårt att koncentrera mig och 
läser samma rader igen och så. Men jag förstår när jag läser dagstidningar förstår jag 
liksom… en bok blir så plötsligt jobbigt. 

 
Sofia upplever inte att man på anstalten pratar om böcker eller uppmuntrar henne att 
läsa. Det informeras kortfattat om att det finns ett bibliotek för de intagna, men det är 
allt. Hon har besökt biblioteket två gånger. För Sofia är kontakten med biblioteket en ny 
erfarenhet och i samband med hennes första besök hade hon svårt att orientera sig: ”[…] 
kommer ihåg första gången jag gick in där låg det en massa kort man ska fylla i liksom 
jag förstod inte liksom.” Hon upplever också att hon saknar kunskap om olika författare 
och vilka böcker som skulle kunna intressera henne. Under intervjun upplystes hon om 
att bibliotekarien kan ordna talböcker, något hon inte kände till.  
 
Som nämnts tidigare läser Sofia gärna morgontidningar och kvällstidningar, ser 
debattprogram, tv-nyheter och tv-dokumentärer som Uppdrag granskning. Dagens 
Nyheter är den tidning hon läser mest då anstalten prenumererar på den. Läsningen av 
tidningar är viktigt för Sofia, detta då hon inte vill bli passiviserad av fängelsevistelsen. 
Det som intresserar henne är samhällsinformation och då främst det som berör 
Kriminalvården, rättsväsendet och kriminalfall. Dessa ämnen relaterar hon ofta till och 
anser att de hjälper henne att förstå sin situation, samt klara av sin vardag. Sofia berättar 
att de studier hon har fått möjligheter till på Hinseberg har givit henne väldigt mycket. I 
synnerhet svenskundervisningen har givit Sofia nya kunskaper och ett nytt 
självförtroende. 
 
5.1.18 Analys Sofia 
 
Sofia upplever vistelsen på anstalten som nedbrytande. Hon ha r svårt att finna sig i att 
hon ständigt är hänvisad till andras minutiösa beslut i vardagen. Här ser vi att den 
disciplinering som Asplund skärskådar också genomsyrar hela Sofias livsföring. Med 
stöd i Asplunds resonemang finns det en risk för att Sofias sociala responsivitet mattas 
med den sociala kontroll som utövas nitiskt av anstaltsorganisationen. Hon kan bli 
initiativlös genom att hon aldrig görs delaktig; vare sig i små eller stora beslut kring hur 
hennes verklighet ska arrangeras eller hur hon kan agera i denna. På sikt kan detta 
prägla hur hon förhåller sig i den sociala interaktionen med omgivningen; att hon 
snarare svarar på yttre retningar och beter sig som hon förväntas, istället för att handla 
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utifrån egna motiv. Den sociala responsiviteten är alltså förenad med sådant som 
individens handlingsutrymme eller det egeninflytande hon har över sin livssituation. 
Sofia återkommer till att hon saknar detta i nuet; av mer självklara anledningar kan hon 
inte påverka belägenheten med att hon är inlåst, men inte heller verka mer aktivt för att 
främja kvinnliga interners intressen. Det uppdämda behovet av att engagera sig mer 
konkret för kvinnliga interner, får vänta till den dag hon lämnar anstalten och ett 
verkligt handlingsutrymme existerar.  
 
Redan idag kan hon slå fast att studierna har givit henne mycket, inte minst 
svenskundervisningen har bidragit till ett bättre självförtroende. Detta vill vi 
kommentera från några valda infallsvinklar. Inledningsvis uppfattar vi att det mer 
allmänt finns en anstrykning av vad Goffman tar upp med sekundär anpassning. Sofia 
utnyttjar sina studier på ett sådant sätt att de kan uppfattas som en motstrategi gentemot 
anstaltskulturen och agendan för disciplinering. Med strategin återtar hon ett litet 
utrymme som sitt eget; det styrande här är hennes eget personliga intressen och motiv 
för att handla. Dessutom har hon osedvanligt mycket inflytande och kan fjärma sig 
något från anstaltens sociala kontroll under dessa mer kreativt betonade aktiviteter. Det 
som nyanserar intrycket av att det skulle utgöra en motstrategi till anstaltsorganisationen 
är att det är aktiviteter som faktiskt sanktioneras av denna. Från Asplund kan vi 
konstatera att aktiviteterna återställer flera av de förutsättningar Sofia vanligen saknar 
för att kunna ge uttryck åt en mer fri social responsivitet. Att aktiviteterna gör att något 
av kontrollen övergår till henne själv har en motsvarighet hos Bloom. Det är Sofia som 
avgör vilken vikt hon lägger vid studierna (inläsningen), när och om hon ska förbereda 
sig till nästa lektion, och då även vilket resultat hon vill uppnå med detta. Det 
förbättrade självförtroende svenskundervisningen ingivit, skulle med stöd av vår 
teoretiska diskussion kring Bloom förklaras som att hon stärkt sitt nuvarande och 
framtida handlingsutrymme genom att hon kan kommunicera sina intressen bättre. En 
likartad förklaring erbjuds med Meads begrepp signifikanta symboler. Från sin 
svenskundervisning har Sofia tillägnat sig ett större antal signifikanta symboler. Något 
som också gör att hon kan ställa om mellan fler verklighets- och handlingsgrunder 
(kontexter). Samt agera här med en större övertygelse om att hon förstår och handlar 
riktigt.  
  
Goffmans stigmateori verkar vara en realitet för flera respondenter, det är dock inte 
något påträngande problem för Sofia. Hon har ett välfungerande socialt nätverk på 
hemorten och är därför inte främmande inför att återvända dit efter anstaltsvistelsen. 
Skulle det trots allt uppkomma en situation där invånare från orten exempelvis vill 
tilldela henne ett stigma, kommer deras försök att definiera Sofia möta motstånd hos 
den definition som utgår ifrån hennes sociala nätverk. Hennes sociala nätverk fungerar 
såtillvida bekräftande av hennes medmänsklighet. Sofias intresse för samhällsfrågor har 
tilltagit sedan ankomsten till anstalten. Som vi har kunnat lägga märke till är hon 
speciellt engagerad i kvinnliga interners utsatta situation inom Kriminalvården och 
rättsväsendet. Sofia betraktar det hela utifrån ett genusperspektiv och konstaterar att det 
råder en manligt förhärskande norm. Vidare säger hon sig känna stark empati med andra 
kvinnliga interner, vilket vi tolkar som om hon upplever en värdegemenskap och 
identifierar sig med dessa. Goffman beskriver hur framväxten av en gemensam 
grupptillhörighet och identitetsbildning kan uppkomma hos stigmatiserade som 
gruppering betraktad, en utveckling som då kan vara plausibel i Sofias fall. Dessutom är 
det även sannolikt att Sofias engagemang kan inordnas som ett inslag i hennes 
fortlöpande distansering till anstaltskulturen och som ett fall av sekundär anpassning. 
Något som här utvidgas till att också omfatta organisationen mer övergripande, med 
Kriminalvården och rättsväsendet. Med detta vill vi inte ifrågasätta att Sofias 
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engagemang är av det mer genuina slaget, endast klarlägga de funktioner som det 
möjligen fyller. Till dessa hör att hon med sitt engagemang får en vidare 
meningsstruktur att relatera den egna verkligheten till, något som även ger henne fler 
aspekter på denna. Det senare yttrar sig också som att hon införskaffar 
samhällsinformation och håller sig underrättad om utvecklingstendenser inom 
intresseområdet. Med andra ord har situationen på anstalten och den medvetenhet som 
har sitt ursprung här, stimulerat till en utökad medieanvändning för Sofia. 
Mediematerialet bidrar i sin tur till att underhålla hennes engagemang för kvinnliga 
interner. 
 
Under sin uppväxttid hade Sofia stora svårigheter med att läsa och skriva. Från Wilsons 
framställning av kognitiv auktoritet uppfattar vi att modern och läraren i skolan agerade 
som sådana; de försökte motivera henne till att läsa. Men denna påverkan fungerade inte 
som avsett. Detta berodde inte på att Sofia skulle ha haft en negativ inställning mot att 
läsa, istället var det hennes problem att koncentrera sig på och ta in texten som utgjorde 
det egentliga hindret. Ett hinder som senare förklarades som ”ordblindhet”, själv 
upplever Sofia det som en ”psykologisk spärr”. Av allt att döma har hon ändå en 
kapacitet att läsa som möjliggör studier. Om vi ser till Sofias problematik, så tycks hon 
mer självmant vara i färd med att bearbeta denna i svenskundervisningen, där hon helt 
uppenbart gör framsteg. Eventuellt är det just detta inslag av frivillighet som underlättar 
inlärningen, hon har trots allt gjort valet att delta i studier och att inrikta sig särskilt på 
svenska. Trots detta finns det anledning att ifrågasätta sig vilka stödjande åtgärder som 
erbjuds interner med Sofias problematik. Vi anser att det är en fråga som främst berör 
studieavdelningar men även anstaltsbibliotek. I ett vidare perspektiv är detta något som 
kan påverka hur interner med läs- och skrivsvårigheter lyckas med sin resocialisering 
till samhällslivet och sådant som jobbsökande.  
 
Det finns hos Sofia en föresats att börja läsa skönlitteratur, men än så länge har hon inte 
haft kraften att bryta emot ett invant levnadsmönster. Detta gör att vi egentligen får 
betrakta henne som en icke- läsare när det kommer till litteratur, något som naturligtvis 
begränsar våra fortsatta möjligheter att diskutera och tolka sådan läsning. Som vi redan 
har berört, koncentrerar Sofia istället sin läsning till morgon- och kvällstidningar för att 
kunna följa med i samhällsdebatten. Detta är en fritidsläsning hon känner är hanterlig. 
Sofia uppger själv att tidningsläsningen är ett direkt motmedel till den passivitet som 
kommer av att vistas på anstalt under en längre tidsperiod. En mer fullständig utblick 
och omvärldsbevakning får hon genom att komplettera med tv-program och då 
huvudsakligen nyhets-, debatt- och dokumentärprogram. Framför allt intresserar sig 
Sofia för de program som berör den egna livssituationen. Hon säger med eftertryck att 
det bidrar till självinsikt och ett bättre utgångsläge att hantera vardagen. Vi uppfattar att 
Sofias ändamål med medieanvändningen (tidningar och tv) är ytterligare ett sätt att 
kompensera det grundläggande behov av social responsivitet som hon förnekas med 
rådande omständigheter. De element som hon främst kan tillgodogöra sig berör en 
socialitet där ”samhällelighet” är framträdande; att kunna forma och dras in i 
omvärlden. Som vi redan har kunnat synliggöra finns det en ömsesidighet mellan 
hennes samhällsengagemang och medieanvändning, det ena förutsätter och stimuleras 
till det andra. Sammantaget ger det henne motiv att handla och fungerar 
meningsskapande. En annan personlig behållning av medieanvändningen är att hon kan 
bekämpa en tänkbar alienation och levandegör de allmänmänskliga inslagen hos sig 
själv. Medierna erbjuder genom sin kommunikation, riktad till en allmänhet, en tänkbar 
utväg till verklig eller föreställd normalitet. Sofia berättar att hon endast informerats 
kortfattat om att det finns en biblioteksverksamhet vid anstalten. Från 
anstaltsorganisationen utgår det inte heller någon uppmuntran till de intagna att läsa. Vi 
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ser detta som bekymmersamt utifrån ett B&I–perspektiv; i anslutning till andra analyser 
har vi redan anfört anledningar till att anstaltens bibliotek borde bedriva en mer 
informerande verksamhet. Någon som naturligtvis förutsätter att verksamheten beviljas 
resurser för ett sådant arbete, något som inte tycks vara fallet med den situation som 
råder idag. Det informerande arbetet skulle exempelvis kunna implementeras genom att 
nyanlända interner får en mer inledande information om verksamheten, något som vid 
behov utökas med sådant som användarundervisning. Detta kunde sedan följas upp med 
mer kontinuerlig information och organiserade aktiviteter som främjar läsning, 
exempelvis bokcirklar eller gästföreläsningar. Samtidigt som det finns tydliga fördelar 
med att den övergripande anstaltsorganisationen öppet står bakom en sådan satsning, 
kan det möjligen ha en direkt motsatt inverkan på de interner som efterstävar en 
distansering till anstaltskulturen. För dessa är det sannolikt mer tilltalande om initiativet 
ligger hos dem själv, läsningen kan ske mer ”otvunget”, och att biblioteksverksamheten 
upplevs som en fristående enhet inom organisationen. Under intervjun uppger Sofia att 
hon har haft problem med att orientera sig på biblioteket, det fåtal gånger hon varit där. 
Hon är ovan inför kontexten, vet inte hon hur förväntas agera och upplever dessutom en 
otillfredsställande litterär orientering. Svårigheter som kan åskådliggöras med Meads 
definition av signifikanta symboler. Om inte bibliotekarien introducerar henne till de 
signifikanta symboler som betecknar hur läsmaterial organiseras (verklighetsgrund) och 
söks, blir det svårt för Sofia att agera mer självständigt inom kontexten 
(handlingsgrund). Det kan även uppstå problem i deras kommunikation, och vid sådant 
som referenssamtal. Detta genom att man inte kan förenas i den gemensamma 
verklighetsdefinition som ömsesidigt etablerade signifikanta symboler tillför. Med 
Berger och Luckmann kan denna process även karaktäriseras av att bibliotekarien och 
Sofia inte levandegjort sina biografiska erfarenheter och verkligheter inför varandra. 
Det förutsätter en inledande kommunikation och social interaktion, som öppnar upp och 
ger en insikt om de olika realiteter man utgår ifrån. För Sofia kan det handla om att 
förstå vilka förutsättningar bibliotekarien har att utgå ifrån i sin professionella yrkesroll. 
För bibliotekarien är det angeläget att nå en insikt i Sofias ”ordblindhet” och begränsade 
kunskap om litteratur. Det är något som han har att utgå ifrån i sitt fortsatta arbete och 
bemötande av Sofia. 
 
Sammanfattning till stöd för kategorisering: Sofia har varit svår att göra en 
sammanfattning av och bestämma till en särskild läskategori. Detta beror på att hon inte 
läser böcker. Detta orsakas av att Sofia har lässvårigheter vilket givit oss ett begränsat 
underlag att arbeta vidare med. Hon läser inga böcker, men är en desto flitigare 
konsument av tidningar, dokumentärer och debatter i tv. Hon involverar sin personlighet 
i dessa aktiviteter.  
 
Kategorisering: Trots de problem vi har upplevt med att kategorisera Sofia finner vi att 
hennes informationsbeteende bäst låter sig beskrivas med personlig instrumentell 
läsning. Det fungerar som ett medel i hennes identitetsskapande och hjälper henne att 
hantera den pågående vardagen. Det instrumentella inslaget återkommer med 
tidningsläsning och samhällsengagemang och genom de reflektioner som följer på detta. 
Något som innebär att hennes eget liv kan inplaceras i ett större meningssammanhang 
och att en distansering till anstaltsorganisationen möjliggörs. Sofia kan då utnyttja sin 
läsning terapeutiskt och till att mer medvetet bekämpa riskerna för en passivisering och 
möjlig alienation. Goffman pekar på att sekundär anpassning, det vill säga en 
distansering ifrån anstalten, kan utgöra en utväg för internen att rädda den egna 
autonomin undan anstaltens likriktning. Sofias engagemang för kvinnliga interners 
situation passar väl in i på detta element i Goffmans förklaringsmodell. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
Våra analyser av empirin har getts ett betydande utrymme tidigare i uppsatsen, något 
som i själva verket innebär att en grundlig resultatredovisning redan genomförts. Med 
slutdiskussionen tänker vi oss istället att de mest väsentliga ”upptäckterna” ska 
sammanstråla i en diskussion kring vår problemformulering. Mer konkret blir vårt 
tillvägagångssätt att systematiskt arbeta oss igenom frågeställningarna och att på så vis 
besvara problemformuleringen. Det kan exempelvis ske med illustrerande exempel; 
betecknande för en tendens eller någon avvikelse i materialet. En naturlig avrundning på 
slutdiskussionen sker genom att vi tar upp hur det problemområde som valts och den 
studie som gjorts kan utvidgas samt utvecklas, något som även innebär att några 
uppslag på vidare studier introduceras. 
 

- Vilken påverkan på respondenternas läsning kan det finnas från 
uppväxtförhållanden, i interaktionen med omgivningen, samt av 
biblioteksverksamheten vid Hinseberg? 

 
Om vi ser till en sociokulturell faktor som ”uppväxtförhållanden” så framkommer det 
att flera av respondenterna påverkats av dessa till att läsa. I vår analys framskymtar 
detta som en mer allmän uppmuntran från föräldrar eller andra betydelsefulla vuxna 
som trätt in i deras ställe. Ibland har detta styrkts mer påtagligt med sådant som 
bokgåvor. Det är även troligt att denna uppmuntran kan sättas i relation till ett ihållande 
och livslångt engagemang för läsning hos flera av respondenterna. I något fall kan 
denna positiva attityd även omfatta biblioteket som institution och tillvägagångssätt för 
att inhämta information, något vi får anledning att återkomma till längre fram. Mer 
sammantaget kan vi då registrera beteenden - vanor och attityder - inför läsning som 
konstituerats sociokulturellt under uppväxten. Våra iakttagelser kan jämföras med hur 
Wilson förutsätter att föräldrarna är de första som i förhållande till barnet fungerar som 
kognitiva auktoriteter.134  
 
Hos respondenter som Maria, Sofia, Margareta och Cecilia är omständigheterna kring 
påverkan under uppväxten komplexa; det fanns kognitiva auktoriteter som förmedlade 
motstridiga värden kring läsning. Maria är att betrakta som ett speciellt fall, hon 
hämmades inte i vanlig mening, snarare i vad omgivningen uppfattade som en excess. 
Sofia är också ett undantag med sin problematik och den ”psykologiska spärr” hon 
omtalar, här kan ihärdig uppmuntran ha haft en oönskad och direkt hämmande effekt. I 
Margaretas fall visade modern på att andra aktiviteter var att föredra, medan hennes 
farmor framhöll den behållning som läsningen kunde ge. Dessutom fick Margareta en 
bokgåva av en granne, denna episod tycks särskilt minnesvärd och ha haft en symbolisk 
betydelse för hennes fortsatta förhållande till läsning som aktivitet. Detta kan tyckas 
logiskt för ett barns utveckling och hur detta så småningom strävar mot en egen 
identitet, där andra eller fler kognitiva auktoriteter än föräldrarna intar en viktig roll. Vi 
kan istället uppleva en viss förundran över att en sådan utvecklingsgång inte 
representeras oftare i det empiriska materialet.  
 
Om vi övergår till den tänkbara påverkan på läsning som förekommer i interaktionen 
mellan interner, upplever flera respondenter att läsning kan fylla en funktion vid 
vardaglig social interaktion. Hos dessa kan litteratur och läsning beskrivas med den 
definition som Mead knyter till signifikanta symboler.135 En koppling vi redan gjort i 
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135 Mead, 1976, s. 69-70. 



 80 

åtskilliga analyser. Vi anser även att dessa respondenters läsanknutna interaktion kan 
betraktas i ljuset av den socialkonstruktivistiska inriktning vi tar ut i vår teoretiska 
inledning och sedan bedrivit studien utifrån. Att individen skapar, eller då konstruerar, 
sin sociala verklighet genom språket; begrepp, kategorier och tolkningar, hör till de 
mest väsentligaste utgångspunkter som återfinns här.136 För respondenterna sker detta 
genom ett initiativ till att läsa, att de tar till sig läsmaterialet och sedan kan tillämpa de 
nya erfarenheterna från detta i sin definition av verkligheten. Men då denna definition 
därefter sker i ett fortlöpande och böljande utbyte med andra individer eller miljöer vid 
anstalten och för att en gemensam verklighets- och handlingsgrund ska framskapas, blir 
också den sociokulturella grundsyn vi anlagt på problemområdet befogad. Läsning 
utvidgas och övergår på så sätt från att vara en individuellt meningsskapande aktivitet 
till ett sociokulturellt förankrat fenomen. Annorlunda uttryckt får respondenternas inre 
dialog under läsningen många gånger en fortsättning i efterföljande kommunikation 
samt bekräftelse, sådan som är förlagd utanför individen och i den gemensamma 
verkligheten.  
 
Bland de respondenter som däremot markerar att läsningen är utelämnad i deras sociala 
interaktion inom anstalten kan vi lägga märke till Sofia och Annette. För Sofia har det 
en grund i hennes otillräckliga förmåga att läsa. Annettes reservation inför läsning som 
ett inslag i interaktionen kan istället förbindas med hennes upplevelse av att ingen 
gemensam meningsgrund kring litteratur kan etableras med andra interner. Hennes 
utgångspunkt och förväntningar inför en sådan interaktion är att den skulle sammanfalla 
med ämnesområden som hon är intresserad av och förtrogen med. Annette behärskar 
dessutom en eller flera ämnesbundna terminologier, sådana som andra interner sannolikt 
är i avsaknad av. Vi kan då konstatera att de uttrycker sig på skilda språkliga nivåer när 
kommunikationen kretsar kring dessa specifika ämnen. Utan en samstämmighet här kan 
det uppstå missförstånd i kommunikationen; om någon av de inblandade försöker 
anpassa sig kan upplevelsen bli att den inte behärskar de språkliga uttrycken, inte 
uttrycker sig på ett sätt som faller sig naturligt för dem eller återger det ämne som ska 
avhandlas korrekt. Den bestående känslan kan då bli ett förfrämligande, inte bara inför 
den som de kommunicerar med, utan även inför den egna personen. Berger och 
Luckmann beskriver träffande detta fenomen i överföringen, som uppstår när mer 
abstrakta erfarenheter eller kunskaper ska förmedlas på ett vardagligt språk och 
anpassas till den dominerande vardagens verklighet.137 Men vi kan även förstå att det 
omvända förhållandet förekommer. Från våra analyser har vi exempelvis kunnat lägga 
märke till att våra respondenter med utländsk bakgrund emellanåt ger uttryck för en 
sådan problematik i samband med social interaktion, men även läsning. För dem 
handlar det inte om att, likt Annette, hitta en mottagare som behärskar samma 
ämnesspecifika terminologi, istället är de upptagna med att nå den dominerande 
vardagens verklighet, som ordnas med hjälp av det svenska språket. Omvänt antar vi att 
de på så sätt också gör sig mer tillgängliga för den påverkan som utgår ifrån social 
interaktion och litteratur på svenska. Med analysen av Maria har vi kunnat följa hur hon 
inte blir påverkad eller berörs på samma sätt av att läsa på svenska som på modersmålet. 
Genom att hon inte helt och hållet behärskar språket försvinner nyanserna och något av 
meningen hos texterna. Med Mead skulle detta förlopp kunna sammanfattas till att hon 
inte är helt framgångsrik när hon ska tolka och svara på författarnas signifikanta 
symboler, eftersom de är formulerade på svenska. Vi kan då förstå hur det bland våra 
respondenter finns olika sociokulturella förutsättningar till ett ömsesidigt utbyte av 
påverkan, och att dessa vanligen bestäms av vilka språkliga kunskaper man har. Med 
en teoretiker som Säljö skulle man kunna tillfoga att läsning och läsmaterial kommit att 
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fungera som sociokulturella verktyg för de respondenter som vill förändra sina språkliga 
och sociala tillgångar under anstaltsvistelsen. 138   
 
Om vi koncentrerar oss till respondenter som ger prov på mer uppenbar påverkan kan vi 
registrera hur Alice sedan tidigare har för vana att diskutera läsning och läsmaterial med 
personer i sin omgivning. På anstalten är detta framför allt begränsat till en annan 
intern; de utväxlar boktips och skulle då i någon mening kunna betraktas som kognitiva 
auktoriteter för varandras läsning. Samtidigt är det viktigt att betona att deras tilltro och 
utbyte tycks ömsesidigt. Cecilia samt Pia menar att de utövar inflytande på andras 
läsning, däremot hävdar de att denna påverkan istället är ensidig och att de själva 
undgår att influeras av andra interner.139 Utifrån Wilson skulle de i så fall kunna 
tilldelas en status som kognitiva auktoriteter. Det kan tyckas tendensiöst, men vi vill 
redan här väcka tanken på att respondenterna, i likhet med ett flertal av oss, är ovilliga 
att erkänna en mer entydig påverkan på och prägling av den egna personen. Något som 
också innefattar de val och handlingar som utgår ifrån denna. Då är det betydligt lättare 
att presentera sig själv som den som utövar påverkan. Det skulle då kunna vara frågan 
om försvarsmekanismer som träder in och att de exempelvis förnekar existerande 
påverkan på den egna personen och av läsningen, inför sig själva, och att den på så vis 
förblir omedveten. Att så pass få respondenter uttryckligen medger att de påverkas 
inbördes i sin läsning skulle även kunna tolkas som att den sker som ett spontant och 
alldagligt inslag i den pågående sociala interaktionen vid anstalten, och möjligen inte är 
något man har självdistans till och reflekterar över som påverkan. Även om vi 
eftersträvade detta med våra intervjuer. 
 
Vi har redan gjort ett antagande om att läsning och läsmaterial kan fungera som 
sociokulturella verktyg för flera respondenter. Samtidigt äger de vanligtvis inte 
läsmaterialet själva eller anser sig ha råd att inhandla det, det blir då betydelsefullt att 
uppmärksamma de interaktionsformer som innebär att det kan införskaffas. Som regel 
sker detta genom de sociokulturella resurser som biblioteket (bestånd), men även 
bibliotekarien (kompetens) utgör. Vi har då velat uppmärksamma den påverkan som 
möjligen förekommer härifrån och på respondenternas läsning. Den påverkan på 
läsningen som utgår ifrån bibliotekarien avspeglas mer uppenbart hos en respondent 
som Cecilia. Hon ger intryck av att vara en återkommande besökare på biblioteket och 
har av allt att döma en kontakt med bibliotekarien som sträcker sig över en längre 
tidsperiod. Tidigare erfarenheter av läsning som Cecilia uppskattat har hjälpt honom till 
en bättre insikt kring vilken litteratur hon föredrar. Något som han kan utnyttja för att 
komma med passande boktips. Cecilia har i sin tur insett att bibliotekarien har en 
relativt klar uppfattning om vilken slags litteratur hon föredrar. Vi kan då anta att han i 
kraft av sin kompetens förmedlar mer av den litteratur som hon uppskattar, men 
samtidigt har en begränsad kännedom om. För Cecilia har detta medfört ett allt större 
förtroende för honom som förmedlare och med stöd hos Wilson skulle han kunna 
beskrivas som kognitiv auktoritet för hennes läsning. 140 Vårt samlade intryck från 
exemplet är att bibliotekarien fungerar bra i sin yrkesroll och kan möta de behov Cecilia 
har som användare. Detta vill vi belysa utifrån några teoretiska utgångspunkter. 
Bibliotekarien har alltså utvecklat en förståelse inför vad Cecilia anser är ”bra läsning”; 
detta innebär att han förstår de tankar och ord som hon, på sitt eget och högst personliga 
sätt, knyter till denna. Den mening hon vill se representerad i sin läsning kan han 
därefter svara på med inlevelse; jämföra korrekt med sina egna erfarenheter eller 
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kunskaper om sådan litteratur. Han omsätter sedan detta i praktiskt handlande som 
motsvarar vad som kommunicerats, exempelvis ordnar han fjärrlån efter hennes 
förväntningar eller önskemål på litteratur. Helt uppenbart har Cecilia och bibliotekarien 
framskapat ett kommunikationsmönster som med Meads terminologi är uppbyggt kring 
signifikanta symboler. En förutsättning för deras välfungerande, gemensamma 
verklighets- och handlingsgrund; de vet vad de har att förvänta sig av varandra i sina 
respektive roller och vilka förutsättningar de har för dessa.   
 
Däremot kan respondenter som Nicole och Sofia uteslutas ifrån en eventuell påverkan - 
detta genom att de inte besöker biblioteket. Nicole får sitt behov av läsmaterial 
tillgodosett på annat sätt, Sofia undviker det som en följd av upplevd bristande förmåga 
att orientera sig där. Detta är en erfarenhet som förenar henne med Margareta, som 
annars är en storkonsument av litteratur, gärna besöker biblioteket och upplever 
bibliotekarien som mycket tillmötesgående. Han informerar henne exempelvis om nya, 
tänkbara läsval inom de genrer som väcker hennes intresse, såtillvida har han även en 
betydelse som kognitiv auktoritet. Men i kontrast till de upptagna positiva faktorerna 
kvarstår alltså Margaretas upplevelse av att det är svårt att orientera sig inom 
biblioteket. Vi har förstått det som att hon sällan uppsökt eller hunnit utvecklat en vana 
inför bibliotekskontexten tidigare. Istället har hon levt under mer kaotiska 
livsbetingelser före anstaltsvistelsen, omständigheter där andra signifikanta symboler än 
de som är brukliga i interaktionen mellan den invanda biblioteksbesökaren eller 
bibliotekarien varit mer gångbara. Som vi redogjort för i analysen tycks det som att 
Margareta agerar från en annan (språklig) kultur eller diskurs än det som råder inom 
bibliotekskontexten. På så sätt får hennes egen verklighetsdefinition aldrig en 
motsvarighet eller ett fäste i den gemensamma verklighets- och handlingsgrund som de 
övriga aktörerna utgår ifrån. Konsekvensen blir att hon både riskerar att kommunicera 
och agera på ett sätt som avviker från normen vid anstaltsbiblioteket, och att hennes 
intryck av att vara alienerad i så fall förstärks. Med ett sådant antagande ter det sig inte 
heller helt orimligt att respondenter med utländsk bakgrund som undviker biblioteket 
eller nöjer sig med det läsmaterial som tillhandahålls i samband med studierna, delar 
något av vad Margareta upplever vid sina besök på biblioteket. Med dessa respondenter 
finns det dessutom en risk för ytterligare distansering eller barriärer till 
bibliotekskontexten att beakta. Inte bara genom att de kan sakna en vana inför de 
signifikanta symboler som förekommer vid svenska bibliotek (vad de representerar eller 
hur de tillämpas), utan för att den specifika interaktionen mellan användare och 
bibliotekarie dessutom arrangeras med svenska språket. Något som kan orsaka 
svårigheter när en gemensam verklighets- och handlingsgrund ska skapas, och då i 
synnerhet kring ett ämne som litteratur, som kan vara författad på flera olika språk. En 
respondent som Maria föredrar exempelvis att läsa litteratur författad på sitt modersmål. 
 
Med inhämtad empiri och det resonemang som förts kan vi observera hur en möjlig 
tendens avtecknar sig. Respondenter likt Cecilia, Alice och Annette, har goda 
sociokulturella förutsättningar, med betydelsen tidigare eller pågående högskolestudier 
och i anslutning till detta en förmodat god erfarenhet och vana inför att orientera sig 
inom bibliotekskontexten. De tycks på så sätt förfoga över flera påverkansmöjligheter 
och ett större handlingsutrymme vid sina besök på biblioteket; de kan antingen söka mer 
självständigt och målmedvetet efter den litteratur de efterfrågar. I annat fall kan de 
lägga fram sina användarbehov på ett sådant sätt att bibliotekarien också kan bemöta 
dem framgångsrikt. Som vi redan noterat har det fått till konsekvens att han fungerar 
som kognitiv auktoritet för Cecilia och kan utöva en tydlig påverkan på hennes läsval. 
Om vi övergår till de respondenter som återstår kan vi också skönja andra 
sociokulturella förutsättningar och med dessa andra möjligheter till att påverka 
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biblioteksverksamheten och bli påverkade av bibliotekarien. Detta kan vara en möjlig 
förklaring till att de endast utnyttjar biblioteket i begränsad omfattning, väljer att 
införskaffa sitt läsmaterial på annat håll eller i slutändan prioriterar andra aktiviteter 
framför läsning. Bibliotekarien får också svårt att vända denna utveckling, då de så att 
säga, för närvarande befinner sig utanför radien av hans inflytande och potential som 
kognitiv auktoritet. Vi kan då anta att de respondenter som har bättre sociokulturella 
förutsättningar beträffande språk (signifikanta symboler) och en vana inför hur 
bibliotekskontexten är beskaffad, även tycks ha ett större handlinsutrymme vid 
anstaltens bibliotek och bättre påverkansmöjligheter till att införskaffa önskat 
läsmaterial. En möjlig konsekvens av detta är de blir mer mottagliga för influenser, 
eller påverkan, när de väljer sitt läsmaterial. Det sistnämnda vill vi utveckla från att 
inte endast omfatta bibliotekarien, till sådant som vilket läsmaterial man skyltar med vid 
biblioteket eller presenterar som nyheter. 
 

-       Kan den nuvarande livssituationen förklara internernas läsvanor? 
 
För några har identifikationen med gruppen av kvinnliga interner bidragit till att en 
slags motkultur uppstått, något som för övrigt kan sammanlänkas med Goffmans 
begrepp sekundär anpassning. 141 Dessa respondenter förenas av ett engagemang för 
gruppens intressen och mot vad man uppfattar som en manlig hegemoni; inte endast 
inom rättsväsendet, utan i samhället i stort. Deras engagemang är inte alltid begränsat 
till ett ideellt sådant, utan är något man planerar att realisera mer aktivt efter avtjänat 
straff. Detta har i något fall resulterat i läsning av exempelvis lagtexter eller en mer 
tilltagen medieanvändning, redan nu och som en förberedelse inför framtida 
förändringsarbete. Däremot finns det respondenter som har en utpräglat individuell 
hållning; som understryker att den egna personens intressen är överordnande, och att 
man inte bör engagera sig för mycket i de övriga intagnas situation. I något fall har det 
kommit till en punkt där man i det närmaste distanserar sig till gruppen av övriga 
interner. Något vi får anledning att återkomma till eftersom läsning kan vara ett medel 
som bidrar till att detta kan uppnås. Samtidigt vill vi redan här förtydliga oss med att en 
sådan distansering inte tvunget kommer sig av en ovilja att identifiera sig med och 
tillhöra gruppen av stigmatiserade. Istället kan den hänga samman med sådant som 
personlighet och omständigheter; att man inte upplever att man har något gemensamt 
med individerna i närmiljön.    
 
Goffman har infört begreppet hemmavärlden för att ihopsamla de beståndsdelar som 
tillsammans utgjort den kultur som individen ingick i före anstaltsvistelsen. 142 
Signifikanta personer hör till dessa beståndsdelar. För respondenterna i allmänhet och i 
synnerhet de med barn, framträder distansen till dessa som något särskilt nedbrytande. 
En respondent och förälder som Nicole indikerar flera gånger att just distansen till 
barnen är något som har en avgjort negativ inverkan på hennes redan ansträngda 
livssituation. För de respondenter som är (småbarns-) föräldrar kan vi förstå hur det som 
intill helt nyligen och med automatik genererade mening i deras tillvaro plötsligt 
berövats dem. De befinner sig då i en prekär situation där de samtidigt måste försöka 
bemästra de känslor separationen ger upphov till och framskapa ett nytt, mer 
självständigt meningsskapande att kompensera den med. Från analysen av Nicole har vi 
antagit att hon på så vis blivit mer mottaglig för läsning som meningsskapande aktivitet. 
Det är även tänkbart att hon söker sig till läsmaterial som kan hålla hennes 
föreställningar om modersrollen och familjelivet vid liv. Om vi gör en översikt av hur 

                                                 
141 Goffman, 1990, s . 54-56. 
142 Goffman, 1990, s. 12-15. 
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Goffmans stigma143 påverkar respondenterna framkommer det som en process som  
(för-) följer dem över tiden. 144 Flera av dem har troligen upplevt en stigmatisering i 
samband med rättsprocessen som förpassade dem till anstalten. På anstalten kan vi 
därpå lägga märke till hur flera respondenter har anhöriga och vänkrets i åtanke. Om 
dessa associeras med respondenten, en kriminell, kan även de drabbas av 
diskriminerande åtgärder som syftar till att beröva dem deras allmänmänsklighet. En 
respondent som Pia anser till och med att hon är mer fredad inne på anstalten, medan 
det är de anhöriga som får leva med konsekvenserna av hennes handlande på utsidan. 
Att anhöriga kan drabbas på detta sätt är något som tycks inge en stark förnimmelse av 
obehag, ångest och sannolikt även skuld. Ytterligare en aspekt av stigmatiseringen rör 
livet efter att straffet avtjänats och när resocialiseringen till samhällslivet ska ta vid. En 
respondent likt Annette frågar sig hur det kommer att gå när hon ska söka jobb, och hur 
hon ska kunna redovisa vad hon gjort de senaste åren. För andra respondenter finns det 
en bindning mellan hemorten och det stigma som de kan utsättas för genom att de är 
välbekanta här. Helt följdriktligt kan de därför känna sig pressade att flytta till en annan 
ort för att leva under mer fördomsfria förhållanden. Sammantaget kan vi se hur de 
reella, negativa konsekvenserna av stigma snarare existerar bortom nuet på anstalten, de 
återfinns istället i samhället utanför eller som ett inslag i en presumtiv framtid. För 
respondenterna tycks stigmat istället vara förlagt till deras inre liv.145 Vårt mer samlade 
intryck från teori och empiri blir därför att stigma är en socialt konstruerad process, 
som inte enbart får sociala utan framförallt psykologiska och emotionella effekter på 
våra respondenter. Det innebär att de utsätts för ytterligare påfrestningar i sin redan 
utsatta situation, sådana som kan bidra till ett försämrat mående. Vi är dock medvetna 
om att respondenterna inte självmant förbinder effekterna av stigma med sin läsning. 
Det fanns inte heller någon fråga i vår intervjumall som inriktades på att klarlägga ett 
sådant speciellt samband. Däremot uppger flera respondenter att de mår dåligt. Med 
resonemanget kring analyserna framgår det att effekterna av stigma inte kan uteslutas 
som en av flera bakomliggande faktorer till detta. I något fall, exempelvis med Pia, 
framkommer det sedan hur det försämrade måendet inverkar på förmågan att 
koncentrera sig och läsa. Andra respondenter visar på att deras läsning har en konträr 
funktion; man utnyttjar den för att samla sig och utestänga sådant som är oroväckande, 
någon respondent omtalar det som ”jobbiga tankar”. Från ovanstående diskussion kan 
vi inte dra någon klar slutsats om ett samband mellan stigma och respondenternas 
läsning. Men vi ser det som sannolikt då det tycks finnas ett orsakssamband mellan 
stigma, mående och läsning.  
 
Om vi därefter inriktar oss på hur respondenterna upplever anstaltsvistelsen idag och 
sett över en längre tidsrymd, kan vi med intervjuerna lägga märke till att det är klart 
påfrestande att vara frihetsberövad. Detta framträder både mer underförstått med den 
inblick vi får i deras livsföring och genom att de själva ger uttryck för det. Mellan 
respondenterna skiftar naturligtvis sedan intrycken av vad som är påfrestande, något 
som även formuleras på olika sätt. Bland de mer målande beskrivningarna påträffar vi 
Marias liknelse av att befinna sig i en belägenhet som påminner om Robinson Crusoes. 
Zora talar om att hon upplever tillvaron som mycket enformig och sig själv som 
”invalidaktig”, det senare kan kopplas till hur Sofia uppger att hon är hänvisad till 
                                                 
143 Goffman, 2002, s. 11. 
144 Vi utgår ifrån stigma som en socialt konstruerad process. Samtidigt kan den förklaras som 
sociokulturell om man utgår ifrån Säljös definition av ett sociokulturellt perspektiv; samspelet mellan 
individ och kollektiv hör här till det väsentligaste. Något som med tillämpningen av stigma kan liknas vid 
relationen kriminella/interner och samhälle/allmänhet. Jfr Säljö, 2000, s. 18.    
145 Vi vill här poängtera att flera respondenter tycks ha antagit omgivningens definition av dem som 
stigmatiserade. Av allt att döma har den internaliserats på ett sådant sätt att den för närvarande ingår i 
deras självuppfattning. 
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personalens minutiösa sätt att arrangera tillvaron. Pia anser att tillvaron för de intagna 
bäst låter sig beskrivas som en förvaring, om man nu inte tillhör den utvalda skara som 
deltar i något meningsskapande, drogrelaterat behandlingsprogram. Mer samlat lämnas 
vi även med intrycket att flera respondenter uppfattar att det råder en stor restriktivitet 
kring permissioner och socialt utbyte med närstående. Som synes framstår 
anstaltsvistelsen och prövningarna här som ett sammansatt, sociokulturellt fenomen. 
Vårt intryck är ändå att respondenternas upplevelser vanligen återspeglar en 
livssituation som utmärks av alienation och konformitet. På ett grundläggande sätt kan 
vi återigen konstatera att det vanligen finns ett samband mellan de sociokulturella 
förutsättningarna vid anstalten och respondenternas mående.   
 
Asplunds sätt att beskriva disciplinering och konsekvenserna av denna motsvaras 
vanligen av hur respondenterna kommenterar sin situation. Han tar avstamp i begreppet 
social responsivitet, som betecknar individens naturliga förmåga till att delta aktivt i 
socialt och samhälleligt utbyte.146 Men vid anstalterna avtecknar sig helt andra 
förutsättningar för den fria sociala responsiviteten; den sociala interaktionen är istället 
förutbestämd och internerna förväntas inte ta egna initiativ, som avviker från 
ritualiseringen. Ett inslag i denna likriktning är att alla aktiviteter struktureras med en 
tidtabell. Utan påverkansmöjligheter finns det då en avsevärd risk för att internens 
motiv att handla – meningssammanhanget - går förlorat och den innestående sociala 
förmågan dämpas, eller rent av förbyts i asocialitet eller ett alienerat tillstånd.147 För oss 
har social responsivitet blivit till en parameter för hur respondenterna påverkas av de 
sociokulturella villkoren – att leva på anstalt och disciplineras - samt vilka 
förutsättningar detta lämnar för andra aktiviteter. Med andra ord har det givit oss en 
möjlighet att uppskatta vilka möjligheter man har att ägna sig åt en aktiv handling som 
läsning, på egen ingivelse. Men vi har även kunnat tillämpa social responsivitet för att 
klarlägga om man utnyttjar sin läsning med en kompenserande funktion och för att 
tillgodose de reducerade möjligheter till fri social responsivitet man har i nuet. Något vi 
kommer tillbaka till under nästa frågeställning.  
 
Om vi återvänder till analyserna och fokuserar oss på läsning kan vi iaktta hur 
respondenterna läser förhållandevis mycket. Intervjun med bibliotekarien vid anstalten, 
Per Andersson, bekräftar vår bedömning. Även om han själv anger att den statistik som 
förs kring internernas utlåning inte är helt tillförlitlig, kvarstår hans uppskattning från 
tjänstgöring. En tendens som han har uppmärksammat hos låntagarna är att de som 
avtjänar längre straff, samt är ”äldre”, tycks låna mer. En slutsats vi inte kan dra ifrån 
vår egen empiri, något som dessutom hänger samman med att vi inte har valt en 
kvantitativ inriktning på vår studie. Vi har däremot noterat hur respondenternas läsning 
inte endast omfattar litteratur, utan även tidningar och tidskrifter av olika slag. Från 
intervjun med Andersson framgår det att den litteratur som utlånas är av mycket 
skiftande slag och egentligen omspänner de flesta genrer. Något som stämmer in på 
våra egna intervjuer av respondenterna. Möjligen kan man då uppfatta den utlåning av 
juridisk litteratur som Andersson omnämner, och som vi själva ser representerad hos 
flera respondenter, som ett resultat av deras unika situation.     
 
Ska vi övergå till hur respondenternas läsvanor möjligen förändrats från perioden som 
föregick anstaltsvistelsen till hur de uppfattas här och nu, kan vi notera hur några 
respondenter intygar att deras läsning hämmas av de förutsättningar som existerar vid 
anstalten. Till exempel framgår det av intervjuerna med Maria samt Zora hur de hänför 
detta till den hårt strukturerade vardagen och en tidsbrist som också präglar ”fritiden”. 
                                                 
146 Asplund, 1987, s. 11. 
147 Asplund, 1987, s. 81. 
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Detta kan sättas i samband med Asplunds återgivning av vad som karakteriserar 
disciplineringen och mer exakt sådant som det införs en tidtabell, som anger vilka 
handlingar som förväntas av de intagna under dygnets alla timmar. Maria tycks mena att 
det med gängse föreställningar kan uppfattas paradoxalt att man sitter på anstalt och 
samtidigt har ont om tid, men att det är hennes erfarenhet. I vår analys har vi även 
kunnat konstatera ett samband mellan att hon vistas på anstalt och hur det inverkar på 
hennes val av läsmaterial. Hon uppger att hon får välja bort den mer ”allvarliga” 
litteratur hon egentligen skulle föredra att läsa, då den skulle avkräva henne mer 
emotionell och intellektuell inlevelse än hon klarar av för närvarande. Istället får hon 
sysselsätta sig med lättsam läsning, sådan som hon kan hantera och koppla av med. Med 
vår analys har vi förklarat det som en yttring av att hennes sociala responsivitet 
successivt dämpats med livet på anstalt; hon kan inte längre uppbåda den energi och de 
motiv för att handla i nuet som önskade läsval kräver. En annan respondent, Pia, läser 
mindre sedan hon kom till anstalten. Detta kan även förklaras med att hon har svårt att 
finna sig tillrätta med reglementet och konformiteten, något som medfört att hon inte 
mår bra eller är i balans. Pia får då svårt att koncentrera sig och läsa under längre 
stunder. Istället ägnar hon sig allt oftare åt andra meningsskapande aktiviteter, sådana 
som sker utan friktion och samtidigt har en konkret avlastande funktion. Sammantaget 
kan vi observera hur dessa respondenter utsätts för en massiv, negativ sociokulturell 
påverkan. Deras livssituation domineras av de former som anstaltens ordning 
upprätthålls med. Något som även får effekter på deras möjligheter till att läsa och ger 
utslag i valet av läsmaterial. 
 
Det omvända förhållandet gäller för andra respondenter. Dessa har istället fått bättre 
villkor för sin läsning genom de sociokulturella förutsättningar som förekommer vid 
anstalten och i den nya livssituationen. Nicoles läsning är mer frekvent sedan 
ankomsten till anstalten, interaktionen med studieavdelningen tycks vara en gynnande 
omständighet. Men vi vill istället fästa större uppmärksamhet vid ett mer unikt fall som 
Margareta. Tidigare oordnade levnadsförhållanden har förbytts i en invand trygghet som 
utgår ifrån ordningen på anstalten (detta hindrar henne samtidigt inte från ett kritiskt 
ifrågasättande av sådant hon anser är orätt). Vi kan ändå förstå detta som att hon både 
funnit sig tillrätta och mår relativt bra med de villkor som ges, något som även påverkat 
hennes läsning i en positiv riktning. Ett vitalt inslag i denna process är att hon arbetar 
med att lägga sin missbruksproblematik bakom sig och deltar i Tolvstegsprogrammet. 
Detta förenar henne med Alice, som även deltar i programmet, och vars läsning tilltagit 
efter att hon kom till anstalten. I motsats till Maria hävdar hon i själva verket att hon har 
mer tid för läsning på anstalten. Vi kan då anta att för Margareta och Alice har den 
tidigare, självdestruktiva livsstilen med missbruk, gjort det svårt att fokusera på 
läsningen. Det är dessutom sannolikt att missbruket varit överordnat som 
meningsskapande aktivitet. Men med deras avhållsamhet ifrån detta har det skapats ett 
större utrymme att fylla och nya behov för läsningen att tillgodose som 
meningsskapande aktivitet. Avslutningsvis kan vi helt kort summera hur Sofias läsvanor 
av naturliga skäl (ordblindhet) är svåra att bedöma. Däremot verkar ett upptrappat 
samhällsengagemang under interneringen ha resulterat i en ökad medieanvändning, mer 
allmänt. Pågående utbildning på anstalten har också gynnat denna utveckling. 
 

- Varför och på vilket sätt läser respondenterna?  
 
I analysen har vi använt oss av Berntsen/Larsen och Furhammar för att indela eller 
kategorisera respondenternas läsning med utgångspunkt i en modell om fyra fält. Detta 
har främst skett med avsikt att erbjuda en översikt till varför och hur de olika 
respondenterna läser. Men som fallet är med modeller av detta slag, är det svårt att 
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undvika ett visst mått av förenkling av rådande omständigheter, eller att de framställs 
som statiska. Furhammar har förekommit detta på olika sätt; ett sådant sätt har varit att 
öppna upp för den realitet som innebär att olika läsformer går in i varandra, något som 
blivit synonymt med begreppet generering. 148 Vår erfarenhet är att kategoriseringen har 
kunnat utvecklas med hjälp av andra teoretiker och teorier, som har kunnat relateras till 
det utmärkande för de unika sociokulturella förutsättningarna. Vi besvarar 
frågeställningen med ett liknande upplägg. Till en början summerar vi hur 
respondenterna har fördelat sig mellan läskategorierna, och varför de har inplacerats på 
detta sätt. Detta utvecklar vi sedan med andra aspekter och övrig teori, något vi valt att 
ge ett större utrymme. Vi har dock avgränsat oss till att behandla huvudskälen för 
respondenternas läsning och de behov som den kan tillgodose. 
 
Vi gör ingen studie av kvantitativt snitt, men kan ändå konstatera att opersonlig 
upplevelseläsning är att betrakta som den vanligast förekommande läsformen. 
Gemensamma motiv för de respondenter som tillhör kategorin är att de använder sin 
läsning till avkoppling, tidsfördriv och förströelse. Vad som dessutom karakteriserar 
deras läsning är ett opersonligt förhållande till texten. Det finns inte heller någon 
allvarligare intention med läsningen, som självförverkligande eller en önskan om att 
inhämta ny kunskap, utan det är upplevelsen som är det centrala.149 Kriminalromaner, 
äventyrsromaner och romantik är genrer eller teman som intresserar de respondenter 
som vi har lokaliserat hit. Resonemanget kring våra respondenter som ägnar sig åt 
opersonlig upplevelseläsning kan förtydligas med hur Berntsen/Larsen anser att man på 
mer existentiell grund kan tolka läsformen som ett uttryck för eskapism.150 Om vi 
studerar vilka respondenter som återfinns inom läskategorin och på samma gång 
uppger att deras läsning är ett medel som möjliggör verklighetsflykt, förefaller 
Berntsen/Larsens antagande sannolikt. Bland flera av respondenterna inom denna 
kategori finns det generande instrumentella inslag. Men även då de ägnar sig åt 
faktaläsningen är det upplevelsen och underhållningen som premieras. Cecilia är 
typexemplet på detta när hon säger, ”Samma den här boken jag läser om EMU å Euron, 
det är också lite förströelse […]”. Även om det hos flera respondenter i denna kategori 
finns generande instrumentella element är det avkoppling, förströelse och eskapism som 
är de dominerande motiven för deras läsning.  
 
Margaretas och Sofias läsning kategoriserade vi som personlig instrumentell läsning. 
Om vi återkopplar till Berntsen/Larsen och Furhammar och frågor oss varför de läser 
och vilka medier de använder, kan vi konstatera att båda söker sig till sådana aktiviteter, 
där deras personliga identitet är involverad.151 Trots att Sofia inte är bokläsare har vi 
valt att kategorisera henne, eftersom det finns ett tydligt mönster i hennes sätt att 
använda sig av medier. Med Goffmans teori om sekundär anpassning kan vi sluta oss 
till att Margareta distanserar sig ifrån såväl anstalten som de andra internerna. Detta kan 
illustreras med hur hon urskiljer sig med sin attityd till tv-tittande; hon uppfattar det 
som ytligt och deltar inte i den gemenskap andra interner bygger kring detta. Vi 
uppfattar Margaretas läsning och Sofias medieanvändning som mycket självmedvetna 
handlingar – de fungerar som medel för deras existentiella sökande. Det saknas då även 
eskapistiska drag hos dem, istället är det reflektioner kring den egna identiteten och den 
sociokulturella livssituationen som är det centrala. Detta ligger väl i linje med 
Furhammar antaganden och sådant som att det karaktäristiska för denna läskategori är 
en självmedvetenhet om att läsningen används i ett terapeutiskt syfte. 

                                                 
148 Furhammar, 1997, s. 146. 
149 Furhammar, 1997, s. 137-139.  
150 Berntsen & Larsen, 1993, s. 73. 
151 Furhammar, 1997, s. 143-144. 
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De intryck vi har fått av Margaretas läsning och Sofias medieanvändning är att 
existentiellt sökande och fördjupade insikter är de främsta orsakerna till att de ägnar 
sig åt dessa aktiviteter. De distanserar sig från anstalten och andra interner genom att 
läsa böcker eller ägna sig åt ett utåtriktat samhällsengagemang.  
 
Endast respondenten Annette kunde lokaliseras till kategorin för opersonlig 
instrumentell läsning. Den viktigaste anledningen till varför hon läser är att ”ta reda på 
fakta”. Det kan förtydligas med hur hon läser juridiskt litteratur på fritiden med syftet 
att kunna hävda sina egna eller andras rättigheter inom rättsväsendet. Med detta tar hon 
också avstånd från vad hon beskriver som ”blasklitteratur" och såpoperor, eftersom hon 
menar att detta är slöseri med hennes tid. Det finns på så sätt ett tydligt instrumentellt 
inslag i hennes sätt att förhålla sig till läsning. Vi kan konstatera att Annette saknar en 
personlig relation till texten och som huvudskäl till varför hon läser uppgav hon, ”ta 
reda på fakta”. Därmed är nyttofunktionen det viktigaste skälet till varför hon läser.  
 
Vi kunde inte kategorisera någon av respondenterna med läsformen personlig 
upplevelseläsning. Detta är en uppgift som är värd att kommentera. Men vi har inte 
funnit någon bra förklaring till detta. Möjligen bidrar de unika sociokulturella 
förhållandena som råder vid anstalten till att eskapism är så särskilt framträdande i 
respondenternas läsning, och att undra läsformer blir till undantag. Man får också ta i 
beaktande att studien endast berör nio respondenter och att man inte kan förutsätta en 
fullständig representation av alla läskategorier.  
 
Från kategoriseringen förstår vi att eskapism kan betraktas som ett vanligt motiv för 
respondenternas läsning. Däremot skiftar motiven för ”flyktbeteendet” och vad man vill 
åstadkomma med detta. En respondent som Alice uppger själv att läsningen inte enbart 
är en slags förströelse, utan även fungerar som en flyktmekanism när hon drabbas av 
jobbiga tankar, som då avtar. Detta har vi kunnat jämföra med hur Gass beskriver 
läsningen som ett medel för att distansera sig ifrån och undgå en konfrontation med det 
egna medvetandet.152 Om vi ser till Alice biografiska historia (med en 
missbruksproblematik) är det plausibelt att hon tidigare även haft andra sociokulturella 
medel än läsning att tillgripa vid verklighetsflykt. På anstalten är hon istället hänvisad 
till sådant som ingår i de sociokulturella förutsättningarna här, läsmaterial är en av dem 
och uppenbarligen något som har avsedd effekt. Funktionaliteten hos Alice tidigare och 
nuvarande eskapism skulle i båda fallen kunna karakteriseras som en form av 
regression; en avkoppling från det oroväckande uppnås och för en stund slipper hon ta 
ansvar för och förhålla sig till detta. Istället är hennes medvetande uppfångat av de 
starka upplevelser som utgår ifrån läsmaterialet i nuet. Nicole är ytterligare en 
respondent som, till del, använder sin läsning med en liktydig motivation. Hon känner 
sig stundtals utelämnad från gemenskapen av andra interne r och blir på så vis ovanligt 
utlämnad åt egna tankar och känslor. Med Gass har vi kunnat se hur hon möjligen 
använder sig läsning för att avleda uppmärksamhet ifrån vad som hon beskriver som 
”problemen”. Som vi har konstaterat med Gass är detta sådant som kan härledas till det 
egna medvetandet och personen. I Nicoles fall är det inte osannolikt då mycket av 
hennes oro tycks vara förknippad med att hon inte kunnat fungera tillfredställande i sin 
modersroll under anstaltsvistelsen. Men beskrivningen av vad hon åstadkommer med 
sin eskapism kan inte slutföras med Gass, vi noterar dessutom att Nicole ofta lyckas 
uppnå ett förhöjt stämningsläge – hon blir lycklig av att läsa! Det senare låter sig bäst 
beskrivas med hur Schütz postulerar att läsning av skönlitteratur kan bidra till att vi 
lämnar den vardagliga, nära verkligheten bakom oss. Med alstrandet av ”kvasiverkliga 

                                                 
152 Gass, 1970, s. 268-272. 
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fantasibilder” förflyttas sedan medvetandets fokus till någon av flera fantasivärldar; här 
existerar inte de hinder som annars fjättrar oss vid pragmatiska motiv.153 På så sätt kan 
Nicole komma i kontakt med vad som är ouppnåeligt på anstalten – sådant som också 
kan inge eufori. Den gruppering av respondenter Alice och Nicole kan sägas 
representera, utnyttjar den sociokulturella förutsättning läsmaterial utgör till eskapism. 
Ett väsentligt motiv för deras läsning är att denna erbjuder avlastning från 
belägenheten på anstalten. Detta tycks företrädesvis ske genom läsmaterial av 
fiktionskaraktär, sådant som gör det möjligt för dem att hänge sig åt det imaginära och 
att distansera sig ifrån den egna närmiljön och personen. 
 
Hos några respondenter återfinner vi istället ett stort samhällsintresse i 
medieanvändningen. Cecilia uppger i förbigående hur hon på eget initiativ valt att läsa 
in sig på material om EMU och Euron. Men om vi istället fokuserar oss på Sofia, som 
har svårt att läsa litteratur, så är läsning av morgon- och kvällstidningar hanterlig och 
har blivit till ett sociokulturellt medel att följa samhällsdebatten med. En mer fullständig 
omvärldsbevakning får hon genom att komplettera med tv-program som återger ett 
likartat innehåll, det vill säga nyheter, debatter och dokumentärer. Särskilt 
intresseväckande är sådant mediematerial som Sofia kan återkoppla till den egna 
personen och situationen. Under intervjun uppger hon själv att hennes medieanvändning 
inte bara drivs av ett intresse för innehållet, utan syftar till att upphäva de effekter som 
en längre anstaltsvistelse kan ge upphov till. Vi har tolkat detta som ett uttryck för att 
Sofia vill bibehålla och levandegöra sin innestående förmåga till social responsivitet. 
Det inslag hos begreppet som hon främst kan tillgodogöra sig rör en socialitet där 
samhälleligt är framträdande; att kunna forma och dras in i omvärlden. En respondent 
likt Annette tillämpar sin läsning och medieanvändning på ett snarlikt sätt. Däremot 
avtecknar sig ytterligare en kompenserande funktion hos henne; som synes är hon 
relativt distanserad till den nära omgivningen och övriga interner, detta uppväger hon 
genom att förlägga sitt intresse till yttre, samhälleliga förhållanden och 
utvecklingstendenser. Vi utgår ifrån att det inte är okontroversiellt att behandla en 
medieanvändning som syftar till att upprätthålla kontakten med verkliga, samhälleliga 
förhållanden under fenomene t eskapism. Men med Annette kan vi se hur hennes 
användning har drag av eskapism, detta genom att den bidrar till att den egna, 
närliggande miljön och verkligheten får står tillbaka för ett intresse som ligger på 
skeenden som tar plats utanför denna. Det sistnämnda understryks av belägenheten på 
anstalten och konkretiseras av den fysiska realiteten med stängsel och murar. Vilket 
tenderar att undanhålla internens förankring i det samhälleliga och allmänmänskliga, 
något som med tiden borde te sig allt mer avlägset och overkligt.  
 
Från den diskussion som fördes kring analyserna av respondenter likt Alice och Nicole 
kunde vi se hur deras eskapism vanligen skedde genom ett läsmaterial av 
fiktionskaraktär och som en tillflykt till det imaginära. Med ovanstående resonemang 
framkommer det istället hur flera respondenter strävar efter att sätta sig i förbindelse 
med samhälleliga och allmänmänskliga förhållanden. De utnyttjar då främst 
sociokulturella förutsättningar som tidningar, men även tv och facklitteratur, till att 
förverkliga detta gränsöverskridande. Samtidigt som kontaktsökandet i första hand 
handlar om att nå ut till det autentiska, har vi kunnat observera hur eskapism 
förekommer som ett mer sekundärt motiv. I kontrast till den grupperingen som Alice och 
Nicole ingår i, återfinner vi Margareta som eftersträvar en konfrontation av det egna 
medvetandet och att härigenom åstadkomma en personlig utveckling. Gemensamt för 
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båda grupperna av respondenter är att deras läsning kan uppfattas med en 
kompenserande funktion.   
 

- Kan respondenternas läsning fylla en funktion för dem efter 
anstaltsvistelsen? 

 
Vi vill påpeka att den här frågeställningen ger rum åt mer spekulativa och teoretiska 
antaganden. Det ligger i frågans natur; vi utgår inte ifrån det förgångna, snarare nuet 
och framförallt vad som kan tänkas följa i framtiden. Vi vill även betona att det rör sig 
om ett begränsat urval av möjliga, framtida funktioner vi valt att lyfta fram.  
 
Ett första och mer allmänt antagande rör de respondenter som med Berntsen/Larsen och 
Furhammar inordnats i kategorin för opersonlig upplevelseläsning; med avkoppling och 
förströelse som uttalat syfte. De positiva effekterna av denna läsning tycktes till en 
början inskränkta till nuet, och uppfattades möjligen med en mer flyktig än bestående 
behållning. Men vi omvärderade snabbt detta. Från analyserna och den diskussion vi 
fört under föregående frågeställning har vi dessutom kunnat lägga märke till att dessa 
respondenter många gånger utnyttjar sin läsning till olika former av eskapism. Mer 
samlat har vi då kunnat förstå att deras läsning bidrar till ett större välbefinnande i nuet 
och gör rådande förhållanden mer uthärdliga. Läsningen har alltså en direkt avlastande 
och avledande funktion. Vårt antagande om framtiden blir då att dessa respondenter i 
flera fall kan gå mer hela ur anstaltsvistelsen genom den avkoppling och förströelse de 
tillskansat sig med hjälp av läsningen. Vi tycker då att det är rimligt att uppmärksamma 
betydelsen av att erbjuda den sociokulturella förutsättning läsmaterial utgör - till våra 
respondenter och interner mer allmänt. Något som torde ligga i alla intressenters 
intresse. Margareta är ett mer unikt fall som dessutom använder sin läsning med ett 
annat ändamål än de respondenter som tillhör kategorin för opersonlig 
upplevelseläsning. Förhoppningsvis tar hon med sig sin positiva tillämpning av 
läsningen när hon lämnar anstalten, i åtanke har vi det terapeutiska förhållningssätt till 
problem i vardagen som denna förser henne med.  
 
Det finns flera respondenter som är upptagna med att förkovra sig på ett mer 
traditionellt sätt; via utbildning, kurser eller läsning av facklitteratur. På sikt kan det 
förse dem med fler handlingsalternativ och en starkare ställning vid sådant som 
arbetssökande. För en respondent som Zora tycks även utbildning och relaterad läsning 
ha ingett en större tillförsikt inför framtiden. Något som kan uppfattas analogt med hur 
Bloom beskriver att läsning kan bidra till att stärka det egna jaget.154 I ett 
socialpsykologiskt hänseende kan detta komma fram i hennes framtida agerande och 
hur hon definieras av sig själv eller andra. Hon kan i så fall vinna sociala företräden 
inom andra sfärer än arbetslivets. Från någon av de övriga respondenterna med utländsk 
härkomst framkommer det att läsningen fyller en funktion genom att den förbättrar 
deras svenska. Med analysen av Nicole har vi redan tangerat hur detta strävande kan 
beskrivas mot en fond av Meads signifikant symboler. Genom ihärdig läsning av svensk 
litteratur kan hon skapa sig en större uppsättning av signifikanta symboler som är 
gångbara i det svenska samhällslivet. Vårt samlade intryck blir att en mer gedigen 
utbildningsnivå och bättre kunskaper i svenska förbättrar respondenternas utsikter för 
en lyckad resocialisering till samhället efter anstaltsvistelsen.  
 
Vi anser även att möjligheterna till en framgångsrik resocialisering i någon mån berör 
de respondenter som utnyttjat sin läsning till att hävda den egna autonomin och för att 
undgå något av disciplineringen. Med stöd hos Goffman har deras läsning kunnat 
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skildras som en form av motstrategi eller uttryck av sekundär anpassning. Genom att de 
har varit obenägna att släppa ifrån sig hela sin personliga integritet kvarstår troligen 
också mer av deras egentliga jag, deras ursprungliga biografiska identitet. Det skulle på 
så vis kunna skapa gynnsammare förutsättningar för återinträdet i hemmavärlden. 155  
Däremot skulle sidoeffekten kunna bli att resocialiseringen till samhällslivet i stort och 
en kommande normalisering kompliceras. Men möjligen uppfattar inte dessa 
respondenter en total normalisering som något eftersträvansvärt.  
 
Vi ser det särskilt påkallat att visa på hur det hos respondenter som Margareta, men 
även Cecilia och Alice, finns tecken på att läsningen skulle kunna stärka deras 
empatiska kapacitet. Samtidigt sker det med ett visst förbehåll, då det inte framkommer 
helt tydligt av empirin. Utifrån Asplunds sociala responsivitet skulle Cecilias läsval 
kunna förklaras med en bakomliggande och mer omedveten avsikt att överbrygga 
distansen till det samhälleliga och motverka en social understimulering vid anstalten. En 
kompensation som kan gynna innestående och framtida empatiska handlingsunderlag. 
Alice antyder själv hur läsningen befrämjar den empatiska förmåga hon redan besitter. 
För Margareta har läsningen en socialt kompenserande funktion, mer abstrakt sker det 
som ett slags överskridande, som sätter henne i kontakt med den livskraft och 
allmänmänsklighet som hör världen utanför till. Hon verkar redan ha en gedigen 
empatisk förmåga, som på så vis underhålls och utvecklas. För kriminella i allmänhet 
och i synnerhet sådana som begått våldsbrott, måste de inslag i läsningen som 
bibehåller eller utvecklar den empatiska förmågan bedömas vara av största vikt.  
 
Vi uppfattar att det centrala utifrån ett B&I-perspektiv är hur man bäst kan svara mot de 
behov som återfunnits hos användargruppen kvinnliga interner. Vi är medvetna om att 
detta redan berörts rapsodiskt under flera analyser och vid besvarandet av tidigare 
frågeställningar. Men då det anknyter till vårt syfte och bildar underlag för uppslag till 
vidare studier vill vi göra en avslutande genomgång av vad som framkommit. 
Respondenterna sätter avgjort ett stort värde på biblioteksverksamhet vid anstalten, det 
framgår av empirin. Vårt bestående intryck, de positiva omdömena till trots, är dock att 
flera respondenter är tämligen likgiltiga inför biblioteksverksamhet så länge de kan låna 
läsmaterial. Något som skulle kunna avhjälpas med aktiviteter som förändrar och 
fungerar entusiasmerande på respondenternas rådande inställning, samt ökar deras 
läsintresse. Vilket skulle kunna ske med sådant som ”läscirklar”, ”bokprat” och 
gästande författare. Med det underlag som inhämtats ifrån intervjun med bibliotekarien, 
några av respondenterna och andra uppgifter, tycker vi oss se hur 
biblioteksverksamheten bedrivs med otillräckliga ekonomiska resurser. Det verkar 
också finnas oklarheter kring bibliotekets verksamhet mer allmänt, i åtanke har vi 
sådant som ett aktuellt måldokument. Men också flera utsagor från respondenter vittnar 
om en begränsad kännedom kring den verksamhet som bedrivs och hur 
biblioteksservicen kan användas. Detta skulle kunna åtgärdas med uppsökande och 
informerande verksamhet, både då nya interner anländer men också mer kontinuerligt. 
Ett moment i detta skulle vara att genomföra användarundervisning för de interner som 
är intresserade, de skulle härigenom nå en insikt i hur bibliotekets material organiseras 
(exempelvis klassificeras) samt hur man som användare söker efter läsmaterial mer 
självständigt (kognitiv inlärning). Av allt att döma finns inte tillräcklig arbetstid avsatt 
till bibliotekarietjänsten; för att denna ska kunna utföra arbetsuppgifterna (exempelvis 
uppföljning av referenssamtal) på ett sådant sätt att användarnas behov tillgodoses. 
Resursbristen ger sig även till känna med begränsat öppethållande samt i beståndet, och 
är då särskilt markant med bristen på läsmaterial författat på andra språk än svenska. 
                                                 
155 En process med en inbyggd komplexitet. Det är inte helt osannolikt att den tidigare ”hemmavärlden” i 
flera fall hänvisar internen tillbaka till rollen som kriminell.  
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Tydligen fungerar inte heller förmedlingen av detta (fjärrlån) läsmaterial på ett 
alltigenom tillfredställande sätt efter Kriminalvårdens omorganisation och utlokalisering 
av biblioteksverksamheten. Det är beklagligt att inte mer resurser tilldelas 
biblioteksverksamheten vid Hinseberg, då vår studie har påvisat de positiva effekterna 
som kommer av respondenternas läsning.  
 
6.1.1 Sammanfattande slutsatser 
 
Vår ansats med att studera om det finns en möjlig relation mellan sociokulturella 
förutsättningar och de kvinnliga internernas läsning, och hur den i så fall kan beskrivas, 
har förklarats med en löpande analys av respondenterna och slutförts med det tidigare 
besvarandet av våra frågeställningar. Vi uppfattar att dessa har kunnat besvaras 
tillfredställande och att det således finns en relation mellan våra respondenters 
sociokulturella förutsättningar och deras läsning. Relationen tar sig sedan flera olika 
uttryck, något som bäst låter sig beskrivas med vår tidigare resultatredovisning.  
 
6.1.2 Förslag till vidare forskning 
 
Vi kan anta att en av flera möjliga anledningar till att flera av våra respondenter 
befinner sig på anstalten sammanhänger med en oförmåga att hantera impulser och 
drifter konstruktivt. Med vår studie har vi i någon utsträckning arbetat utifrån en sådan 
tanke, och sett till vilka understödjande eller kompenserande funktioner läsning kan 
erbjuda under anstaltsvistelsen. Vi anser att denna inriktning skulle kunna drivas längre, 
men en ny studie som tar sin utgångspunkt i samhällsteori som är mer specifikt inriktad 
på just impulser och drifter, samt hur dessa kan kanaliseras genom uttryck som 
samtidigt sanktioneras av samhället. Med vår studie har vi observerat hur flera 
respondenter väljer att ägna sig åt aktiviteter som tv-tittande och träning. Dessa kan 
iakttas mot en bakgrund av vårt första uppslag på vidare studier. Tv-mediet och 
populärkulturen spelar i flera fall på grundläggande drifter hos individen. Fenomenet 
med träning och vilken funktionalitet den kan fylla för individen, samt i kulturen, 
avhandlas i flera stycken hos samtida sociologisk och socialpsykologisk litteratur.  
Med detta kan man sedan välja olika infallsvinklar på sin studie. Dels kan man 
kartlägga läsningens position bland dessa ”konkurrerande” aktiviteter, och se vad 
läsningen möjligen saknar och som dessa tillhandahåller. En fråga som möjligen 
infinner sig med detta är om bibliotekets bestånd kan eller bör inrättas efter detta? En 
annan ingång är att se till vad som förenar läsning, tv-tittande och träning. Vad 
användargruppen (kvinnliga) interner mer samfällt söker tillgodose med dessa 
aktiviteter, och hur man kan befästa litteraturens och bibliotekets ställning utifrån detta.  
 
Ett mer verklighetsnära uppslag på vidare studier inom ämnesområdet berör 
organisationsperspektivet.156 Vilken samordning existerar mellan Kriminalvården, 
anstaltsbiblioteken och den användargrupp interner utgör? Förekommer det en dialog 
och finns det då något slags gemensamt forum att lyfta denna till? Vår studie lämnar oss 
med ett första intryck av att det inte alltid finns en förståelse inför de olika aktörernas 
villkor och behov. Något som borde vara en grundläggande förutsättning för hur 
biblioteksverksamheten vid anstalterna bedrivs. En studie av detta snitt skulle sannolikt 
innebära en omfattande genomgång av offentliga handlingar, och att uppgifter inhämtas 
från företrädare för de olika grupperna eller enheterna. Den teoretiska ramen skulle 
kunna utformas med en systemteoretiker som Niklas Luhmann. 

                                                 
156 Något som till del behandlats i en studie av Gunilla Franzen, se Tidigare forskning. Men med tanke på 
när studien genomfördes är den möjligen inte är helt aktuell eller korrekt i sin återgivning.  
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7. Sammanfattning 
 
Med den uppsats som föreligger studeras kvinnliga fängelseinterners läsning mot en 
bakgrund av deras sociokulturella förutsättningar. Användarstudier inom detta 
avgränsade problemområde saknas. De studier som finns fokuserar på vad som till 
största delen utgör anstaltspopulationen – män. Syftet med uppsatsen har varit att inom 
ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) bidra till en inledande vetskap om 
användargruppen kvinnliga interners läsning, samt att denna grupp uppmärksammas. 
Den problemformulering som vi besvarat är som följer: Finns det en relation mellan 
sociokulturella förutsättningar och kvinnliga interners läsning, och hur kan den i så fall 
beskrivas? För att hjälpa oss med att besvara problemformuleringen har vi utgått från 
fyra underordnade frågeställningar: 
 

- Vilken påverkan på respondenternas läsning kan det finnas från 
uppväxtförhållanden, i interaktionen med omgivningen, samt av 
biblioteksverksamheten vid Hinseberg? 

 
- Kan den nuvarande livssituationen förklara respondenternas läsvanor? 

 
- Varför och på vilket sätt läser respondenterna?  

 
- Kan respondenternas läsning fylla en funktion för dem efter anstaltsvistelsen? 

 
Vår empiri inhämtades på anstalten Hinseberg, där nio kvinnliga interner och 
bibliotekarien intervjuades. I det metodiska upplägget har vi inspirerats av dubbel 
hermeneutik. Vår epistemologiska grundsyn kan för övrigt beskrivas som 
socialkonstruktivistisk/sociokulturell.  
 
Den teoretiska delen av uppsatsen tar sin början i begrepp som disciplinering, social 
responsivitet och stigma. Avsnittet ska ge en mer gedigen insikt i vårt problemområde, 
kvinnliga interner och de sociokulturella förutsättningar som förkommer vid totala 
institutioner som Hinseberg. I anslutning till detta och med det avsnitt som följer 
behandlar vi en socialiseringsprocess som innefattar internerna, anstalten och mer 
allmänt omvärlden. Med stöd av Berger och Luckmann samt Mead lyfter vi fram 
språkets position i denna interaktion. I avsnittet om kognitiv auktoritet behandlar vi hur 
särskilda aktörer ges ett tolkningsföreträde, samt vilken påverkan dessa kan tänkas ha på 
respondenternas läsning. Med detta anlägger vi även ett perspektiv som beaktar möjlig 
påverkan från uppväxten till den aktuella situationen på anstalten. Den sociokulturella 
miljön på anstalter präglas vanligen av sådant som konformitet och begränsat 
egeninflytande. Det har då fallit sig naturligt med ett särskilt avsnitt som åskådliggör ett 
eventuellt samband mellan läsning och eskapism (verklighetsflykt). Något som hos 
respondenter kan uppträda på skilda sätt och med olika funktioner. Vår teori avslutas 
med Berntsen/Larsens och Furhammars läskategorimodell. Denna är uppdelad i fyra 
läsformer, vilket har gjort det möjligt för oss att klassificera respondenternas läsning. 
Efter teorikapitlet finns ett allmänt informativt avsnitt om kvinnlig brottslighet, 
anstalten Hinseberg och den biblioteksverksamhet som bedrivs där. Detta utvidgar vi 
med en kort redogörelse för bibliotekets ställning inom Kriminalvården. Innan 
presentationerna och analysen av respondenterna arrangerar vi deras ålder, 
utbildningsnivå, medborgarskap och vilka förseelser de avtjänar strafftid för, till en 
presentation i tabellform. Presentationer och analyser av varje respondent redovisar vi 
tillsammans - vår intention är att ge ett sammanhållet intryck som skulle kunna gå 
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förlorat med ett annat tillvägagångssätt. Analyserna ut förs med den teori som 
aktualiseras av den enskilda respondentens utsaga.  
 
För att besvara problemformuleringen gör vi en systematisk genomgång av vårt material 
från analyserna, något som i den sammanfattande diskussionen ställs mot de fyra 
frågeställningarna. Under den första frågeställningen framgår det hur flera respondenter 
uppmuntrades till att läsa av kognitiva auktoriteter och under uppväxttiden. Samtidigt 
förmedlar några att det funnits personer i närmiljön som haft en negativ inställning till 
läsning. En mindre andel av respondenterna anger att läsningen bildar underlag för 
social interaktion vid anstalten. Två respondenter hävdar att de utövar en påverkan på 
andras läsning, men att de själva undgår att influeras. Om vi inriktar oss på 
bibliotekarien (biblioteket) uppger två respondenter att denne fungerar som kognitiv 
auktoritet. Två andra respondenter kan däremot avföras helt ifrån eventuell påverkan 
som utgår ifrån bibliotekarien (biblioteket). Med analyserna noterar vi hur ett 
gemensamt språk eller signifikanta symboler är avgörande för hur framgångsrik den 
sociala interaktionen blir mellan olika aktörer. Med detta uppfattar vi även att språket 
har en fundamental betydelse för att påverkan ska kunna utväxlas. Det är också 
uppenbart att respondenterna har olika sociokulturella förutsättningar ifråga om språk, 
men även utbildningsrelaterad kompetens. De som besitter en större kapacitet och har 
en vana inför bibliotekskontexten har också ett större handlingsutrymme och fler 
påverkansmöjligheter här. Med hänvisning till Säljö antar vi att läsning kan fungera som 
ett sociokulturellt verktyg för de respondenter som vill förändra sina tillgångar under 
anstaltsvistelsen.  
 
Den andra frågeställningen behandlar huruvida respondenternas nuvarande livssituation 
kan förklara deras läsvanor. Med utgångspunkt i Goffmans begrepp stigma framgår det 
hur omgivningens och samhällets negativa inställning till interner som grupp, fungerar 
psykiskt nedbrytande på flera respondenter. Däremot har vi inte kunnat se ett entyd igt 
samband mellan stigma och respondenternas läsning. Men det är sannolikt en 
bidragande orsak till deras mående, och sålunda även till hur deras läsning gestaltar sig. 
Asplunds har gett oss en insikt i hur anstalter vanligen bedrivs under former som 
innebär en kompakt disciplinering av de intagna. Något som implementeras med sådant 
som en tidtabell, som reglerar de intagnas hela livsföring. Några respondenter uttrycker 
att den rigida, tidsbundna struktureringen påverkar dem på ett sådant sätt att de inte har 
den tid de säger sig behöva för sin läsning. Deras läsning har då blivit mindre frekvent 
och i något fall fått stå tillbaka för andra intressen. Hos en respondent har den 
innestående förmågan till social responsivitet hämmats på ett sätt som även ger utslag i 
hennes val av läsmaterial. Hon väljer bort den mer ”allvarsamma” litteratur som hon 
egentligen skulle vilja ägna sig åt, till förmån för mer lättsam sådan. En annan 
respondent upplever problem med att koncentrera sig på sin läsning, något hon hänför 
till ett försämrat mående som uppkommit med belägenheten på anstalten. Men för andra 
respondenter innebär disciplineringen en invand trygghet jämfört med det liv som 
föregick anstaltsvistelsen; med mer kaotiska levnadsförhållanden och en 
missbruksproblematik. Gemensamt för två av dessa respondenter är att de nu deltar i 
Tolvstegsprogrammet och att deras läsning blivit mer frekvent. 
 
Med den tredje frågeställningen undersöker vi varför och på vilket sätt internerna läser. 
Sex av respondenterna lokaliseras till kategorin för opersonlig upplevelseläsning. Det 
främsta motivet för deras läsning är att den medför avkoppling och förströelse. Men den 
kan även förbindas med eskapism. Två respondenter inplacerades i kategorin för 
personlig instrumentell läsning. De söker sig ofta till litteratur eller medier där den egna 
identiteten och livssituationen bekräftas eller som karakteriseras av utvecklingsteman. 
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Endast en respondent kunde inordnas med kategorin för opersonlig instrumentell 
läsning. De olika läskategorierna är på intet vis statiska. I några fall förekommer en 
generering, men vilken huvudkategori de enskilda respondenterna tillhör har stått 
tämligen klart för oss. Från kategoriseringen kan vi lägga märke till hur eskapism är en 
vanlig anledning till flera respondenters läsning. De söker en avlastning ifrån 
belägenheten på anstalten samt vill distansera sig till närmiljön och den egna personen, 
detta sker vanligen genom en tillflykt till det imaginära och med läsmaterial av 
fiktionskaraktär. Andra respondenter utnyttjar istället sociokulturella förutsättningar 
som facklitteratur, tidningar och tv till att sätta sig i förbindelse med autentiska och 
samhälleliga förhållanden. Vi kan iaktta hur dessa i första hand vill levandegöra sin 
sociala responsivitet och förenas med de allmänmänskliga inslag som förekommer i 
medieutbudet. Detta kan uppfattas som två oförenliga inriktningar i respondenternas 
läsning. Det modifieras dock med det gemensamma inslag som förekommer hos båda 
dessa ”grupper” av respondenter. Bland dem som vill uppnå kontakt med den 
gemensamma verkligheten utanför murarna och stängslen, framskymtar ibland ett 
underordnat strävande efter att distansera sig till närmiljön och anstalten. Vi förstår att 
de så till vida också ägnar sig åt en form av eskapism. 
 
Den fjärde frågeställningen berör vilka funktioner läsningen kan fylla för 
respondenterna efter anstaltsvistelsen. Denna frågeställning är mer spekulativ till sin 
natur, eftersom den utgår ifrån nuet och syftar mot framtiden. De respondenter som har 
avkoppling och förströelse som de primära motiven för sin läsning, kan i nuet uppnå ett 
större välbefinnande och förändra rådande omständigheter till att bli mer uthärdliga. Ett 
antagande blir då att dessa lämnar anstalten i bättre skick än vad som vore fallet om de 
inte hade läst. Bland den grupp av respondenter som förkovrar sig med teoretisk 
kunskap borde resocialiseringen till samhällslivet underlättas, exempelvis genom att de 
intar en starkare ställning vid sådant som arbetssökande. För respondenter med utländsk 
härkomst kan en förbättrad svenska underlätta social interaktion i svenskt samhällsliv 
och motverka utanförskap. Hos några respondenter finns det tecken på att den 
empatiska förmågan skulle vara under utveckling i och med deras läsning. Denna 
läsfunktion är särskilt angelägen att registrera då den har förtecken av rehabilitering. 
Från ett B&I-perspektiv uppfattar vi flera brister hos biblioteksverksamheten vid 
anstalten. Ett flertal respondenter tycks vara relativt ointresserade av verksamheten så 
länge de kan låna litteratur. Detta skulle kunna motverkas med aktiviteter som fungerar 
entusiasmerande och ökar läsintresset. Flera respondenter intygar även att de upplever 
en ovisshet kring verksamheten och vilken biblioteksservice de kan använda sig av. Vi 
ser då att man skulle kunna avhjälpa detta med uppsökande och informativ verksamhet 
när nya interner anländer, men också mer kontinuerligt. Beståndet motsvarar inte heller 
alltid respondenternas krav. Detta är mest iögonfallande med bristen på läsmaterial 
författat på annat språk än svenska.  
 
En samlad bedömning av intervjun med bibliotekarien, respondenternas utsagor och 
andra sakuppgifter gör gällande att anstaltsbiblioteket bedrivs med otillräckliga 
ekonomiska medel. Det finns exempelvis inte tillräckligt med tid avsatt till 
bibliotekarietjänsten. Vi ser detta som beklagligt, särskilt som vår studie visat på de 
positiva effekterna som kommer av respondenternas läsning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide till respondenterna 
 
(Respondenten informeras helt kort om syftet med intervjun/uppsatsen. Eventuella 
frågor från respondenten kring undersökningen o dyl. tas med fördel upp innan alt. efter 
genomgången av frågorna. Respondenten informeras om att den kommer att behandlas 
anonymt och kan ”passa” frågor som den inte vill beröra/besvara).   
 

PASSAGE 1 – ALLMÄNNA, INLEDANDE 
FRÅGOR____________________________ 
 

1. Hur gammal är Du? 
 
2. Vad är Ditt modersmål? 

 
3. Vad hade Du för skolutbildning/yrkesbakgrund innan Du anlände till anstalten? 

 
4. Vilken sysselsättning/yrke har/hade Dina föräldrar? 

 
5. Hur lång är Din strafftid? 

(Följdfråga: Har Du avtjänat fängelsestraff tidigare?) 
 
      6.   Vilka fritidssysselsättningar - förutom läsning - har Du möjlighet till? 

(Följdfråga: Vilka av dessa utnyttjar Du?) 
 

PASSAGE 2 – 
LÄSNINGEN__________________________________________________ 
 

7.  Uppmuntrades Du av någon att läsa under Din uppväxt? 
 (Följdfråga: Var det någon som mer aktivt försökte hålla tillbaka Ditt läsande 
under  uppväxten?) 

 
8. Läser Du som en del i studier?  

(Följdfråga: Vad?) 
 
9.   Läser Du på Din fritid? 

(Följdfråga1: Läser Du tidningar, tidskrifter och böcker?) 
(Följdfråga2: Vad/vilka inom resp. aktuell kategori för respondenten)  

 
10. Skiljer sig Dina läsvanor från dem Du hade innan fängelsevistelsen? 
 
11. Vad läser Du helst för något? 

 (Följdfråga: Vad kännetecknar denna ”kategori”?) 
        

12. Hur gör Du ditt val av läsning? 
(Möjligt utvecklande/understödjande/uppföljande – bibliotek/bibliotekarie, 
medfångar/personal/vänkrets, recensioner/annonser, intuitivt osv.)  
(Följdfråga: Har språket någon betydelse för Ditt val?) 
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13. Ser Du läsning först och främst som förströelse/underhållning, eller är det något 

annat Du ”söker”? Har Du något bestämt mål för Din läsning? 
(Följdfråga1: Något som den ska hjälpa Dig att uppnå saker i 
vardagen/framtiden?) 
(Följdfråga2: Vilken typ av läsning?) 

 
14. Händer det att Du tänker på vad Du läst/läser för tillfället - utanför själva 

lässituationen?  
(Följdfråga: Vilken typ av läsning?) 

 
 15. Pratar Du med någon om det Du läst? 

 (Följdfråga: Vilken inställning tror Du att människor i Din omgivning – överlag 
–  har till läsning?) 
 

15. Kan någon läsning leda till att Du identifierar Dig med vad Du just läst? 
(Följdfråga1: Vilken typ av läsning?) 
(Följdfråga2: Personer/situationer/miljöer?) 

 
16. Händer det att läsning väcker (starkare)  känslor hos Dig? 

(Följdfråga: Vilken typ av läsning?)  
            (Följdfråga: Även efter själva lästillfället?)       
 

17. Tror Du att läsning har gett dig erfarenheter/kunskap som Du inte annars skulle 
ha? 
(Följdfråga1: Vilken typ av läsning?)        

            (Följdfråga2: Kan det ha påverkat/omvärderat Din syn(-sätt) på något i Din 
            omgivning/omvärld?) 
 

PASSAGE 3 – AVSLUTANDE 
FRÅGOR_______________________________________ 
        
      18. Vad skulle det betyda om bibliotekets service upphörde? 
 

19. Hur är det att leva på fängelse och isolerad från samhället i övrigt? 
 
20. Har Du någon favoritbok? 

(Följdfråga: Någon favoritförfattare?)   
 

Kommentar: 
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Bilaga 2: Intervjuguide till bibliotekarien på Hinseberg Per Andersson 
 

1. Hur ser biblioteksverksamheten ut på kriminalvårdsanstalten Hinseberg? 
 
2. Vad ingår i dina fem timmar i veckan för Hinseberg? 

 
3. Hur regleras verksamheten? 

 
4. Hur stort är anslaget till verksamheten? 

 
5. Deltar internerna i biblioteksarbetet? 

 
6. Vad läser och lånar internerna? 

 
7. Hur tillgodoser du behovet av litteratur hos de icke svenskspråkiga internerna? 

 
8. Hur uppskattas biblioteksverksamheten av de internerna? 

 
9.  Har de internerna själva möjlighet ett söka litteratur? 

 
10.  Påverkar du aktivt de internernas läsval? 

 
11. Finns det några restriktioner angående information och de böcker som de 

internerna får låna? 
 

12. Hur informera sig de internerna om den litteratur de vill läsa? 
 

13. Vilka av de internerna läser mest? 
 

14. Finns det något måldokument? 
 

15. Vad är dina tankar kring biblioteksverksamheten? 
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Bilaga 3: Introduktionsbrev skickat till Hinseberg 
 
Hinseberg 
Box 274 
701 45 ÖREBRO 
 
Vi är två studenter som läser på Bibliotekshögskolan i Borås. Under vårterminen 
kommer vi att skriva en magisteruppsats och då vi är intresserade av den verksamhet 
som bedrivs på fängelsebibliotek vill vi gärna skriva om detta. Eftersom det redan har 
gjorts ett antal studier över manliga interners läsvanor vill vi fokusera på kvinnliga 
interners förhållande till läsning och bibliotek. Frågorna kommer att handla om i vilken 
utsträckning man utnyttjar de bibliotekstjänster som fängelserna tillhandahåller, vilka 
läsvanor man har etc. Vi tycker att de är viktigt att lyfta fram en eftersatt 
användargrupps läsvanor. Undersökningen kommer preliminärt att göras de två sista 
veckorna i februari. 
 
Vi skulle bli väldigt glada om vi fick möjlighet att genomföra vår studie på Hinseberg 
kriminalvårdsanstalt. Vi har varit i kontakt med fängelsebibliotekarien som ställer sig 
välvillig till vår undersökning. 
 
Vid eventuella frågor är Ni välkomna att kontakta undertecknade.  
 
 
Med vänliga hälsningar och i förhoppning om ett positivt svar så snart som möjligt 
 
 
Per Schmidt & Mikael Gille 
Borås  
 
 
 
 


