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Abstract
In this two-years masters thesis the information practices of former interns are examined in relation to a pos-
sible lack of certain kinds of information in the prison environment.  The essay is positioned in the research  
field of information practices which means its looking at all kinds of information, formal and informal. Since  
the essay is in the field of information practices it means the focus lies in how information is taught whithin  
contexts and groups. Information is not looked at solely as an individual process but is seen as a collective ex-
perience.

The method of the essay is that of the qualitative research interview. Besides taking an interest in informa -
tion practices i investigate whether access of information in prisons could be improved and whether the library  
organisations could be a part of those improvements.

The result of my research shows that information in the prison coming from the correctional institution is  
not perceived as well functioning. Some exceptions where found but these where described by the informants as  
instances where staff had been extra helpful, as opposed to there being a functioning system of information  
practices in place in the organisation of the prison.

Several of the informants thought information within groups of inmates could be motivating. A reason for  
this could be that groups of inmates are in the same situation, the power differences of the situated identities in -
mate and prison guard does not exist among inmates. In order of accessing relevant information from prison 
staff the inmates had to be driven and determined.

The result of this essay further shows that it is too late to plan the release after the release has taken place. 
Several of the informants recounted increased difficulties in adjustment to the new social situation, having gone  
through psychological breakdown subsequent to their release. Many practical problems like for example home-
lessness also occurred.

The research points to the prison libraries as a place where steps in coping with the release could success-
fully have been taken. This being so because the libraries are a place where the situated prisoner identity can be 
dissolved. Where one can remember ones interests and which books one used to read. in which sense there is 
already in the library room, an opening to the outside world. During the prison stay many find it difficult think -
ing about the world outside. It can be explained in terms of an adjustment to the social practices in the institu -
tion having taken place and in that the contrasts between the correctional institution and the world outside be-
ing to wide.

Ämnesord
Informationspraktiker, fängelsebibliotek, sociokulturell teori, användarstudier, Kriminalvården, INSU

Key words
Information Practices, Prison Libraries, Information Need Seeking and Use, INSU, sociocultural theory.



Innehållsförteckning
1 Inledning............................................................................................5

1.1 Syfte och frågeställningar...............................................................................6
1.2 Disposition......................................................................................................6

2 Tidigare forskning............................................................................8
2.1 Böcker och artiklar om livet efter ett fängelsestraff........................................8
2.2 Uppsatser om livet efter ett fängelsestraff......................................................9
2.3 Böcker och artiklar om informationen och livet i fängelse...........................10
2.4 Uppsatser om informationen och livet i fängelse..........................................12

3 Forskningstraditionen INSU och teori..........................................14
3.1 Forskningstraditionen INSU.........................................................................14
3.2 Information Practices....................................................................................16
3.3 Sociokulturell teori.......................................................................................17
3.4 Teoretiska begrepp ......................................................................................19

4 Metod...............................................................................................23
4.1 Kvalitativ forskningsintervju.........................................................................23
4.2 Urval.............................................................................................................25
4.3 Etiska aspekter och överväganden................................................................25
4.4 Genomförande..............................................................................................26

5 Bakgrund och intervjudeltagare....................................................28
5.1 Bakgrund......................................................................................................28
5.2 Intervjudeltagare...........................................................................................30

6 Resultat och analys.........................................................................31
6.1 Information i fängelset..................................................................................31

6.1.1 Kriminalvården som kontext och  fängelset som verksamhet...........................32
6.1.2 Information från personalen i fängelset ...........................................................35

6.1.2.1 Information om frigivning ....................................................................................39
6.1.3 Information inom grupper i fängelset...............................................................41
6.1.4 Kontakt med personer utanför fängelset...........................................................44
6.1.5 Fängelsebiblioteket..........................................................................................46

6.1.5.1 Läsandets funktioner..............................................................................................49
6.1.6 Sammanfattning av resultat till första frågeställningen....................................51

6.2 Information efter frigivningen.......................................................................53
6.2.1 Fysiska och kognitiva kontexter.......................................................................53
6.2.2 Bostad, försörjning och andra verksamheter....................................................59

6.2.2.1 Föreningen Tjuvgods, en ny verksamhet...............................................................62
6.2.3 Sammanfattning av resultat: tiden efter frigivandet..........................................64

6.3 Förbättrad informationsförmedling och bibliotekets roll..............................65
6.3.1 Sammanfattning av resultat till sista frågeställningen......................................68

7 Slutdiskussion..................................................................................69
7.1 Verksamheten fängelsebiblioteket och kontexterna Kriminalvården och res-

ten av samhället...............................................................................................69
8 Sammanfattning..............................................................................74
9 Käll- och litteraturförteckning......................................................76

9.1 Otryckt material............................................................................................76
I uppsatsförfattarens ägo ...................................................................................76

3



9.2 Tryckt material .............................................................................................76
Webbplatser........................................................................................................78

 10 Bilagor..........................................................................................80
 10.1 Intervjuguide..............................................................................................80

4



1 Inledning

I ett första skede av arbetet med denna uppsats var jag intresserad av att skriva om 
fängelsebibliotek ur ett användarperspektiv. Jag föreställde mig att bibliotekets be-
tydelse kan vara mycket stor i anstaltsmiljöer där människor sitter frihetsberövade. 
Det visade sig vara svårt att  få kontakt med interner, därför valde jag att  frångå 
min ursprungsidé och istället försöka sätta mig in i före detta interners informa-
tionspraktiker i samband med frigivandet.

Enligt  information på  föreningen KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) 
webbplats friges interner oftast med ”endast en kasse och en telefonbok fylld med 
gamla polare.”1 Denna situation kan antas vara svår att utgå ifrån om man vill leva 
ett annat slags liv efter fängelsevistelsen. Även om det inte handlar om att helt byta 
livsstil kan man ha förlorat viktiga kontakter eller sin bostad under tiden man suttit 
på anstalt.

För att  ha möjlighet att  leva och etablera sig utanför anstalten behöver man 
bland annat information av olika slag. Det finns ideella föreningar som utför solida-
ritetsarbete för före detta fångar. Att  dessa organisationer existerar visar att  det 
finns ett behov av information och stöd som inte tillhandahålls på annat sätt. En av 
dessa organisationer heter Tjuvgods2 och det är genom dem som jag fått kontakt 
med informanterna som ställt upp för intervjuer till föreliggande undersökning. 

Användarorienterad forskning är ett  stort  fält inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap (B&I). Det är vanligt att  inom den typen av forskning undersöka 
specifika  gruppers  informationsbeteenden.  I  denna  uppsats  undersöks  informa-
tionspraktiker hos människor som hör till gruppen ”före detta interner”. Undersök-
ningen fokuserar på information i samband med frigivning efter ett avtjänat fängel-
sestraff. Jag vill ta reda på vilken typ av information mina informanter har fått i 
samband med frigivningsprocessen och hur de använt sig av den, samt om och hur 
informanterna anser att informationstillgången skulle kunna förbättras.

1 KRIS, Kriminellas revansch i samhällets webbsida >Info [hämtad 2012-12-30].
2 Tjuvgods webbsida [hämtad 2012-12-17].
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet  med denna uppsats är att  inom forskningsområdet  Information practices3 
undersöka några före detta interners informationspraktiker i ett sociokulturellt per-
spektiv. I undersökningen vill jag ta reda på vilken information som är viktig att få 
vid frigivningen och om fängelsevistelsen påverkar informationspraktikerna. Vidare 
är syftet att undersöka om tillgången på information kan förbättras och om fängel-
sebiblioteken skulle kunna fungera som ett större stöd i förberedelserna för ett liv 
utanför anstalten. 

Uppsatsens frågeställningar som gäller tiden på anstalt är: Hur upplevs infor-
mationstillgången i fängelset i allmänhet och hur upplevs specifikt information  
som rör tiden efter avtjänat straff? Frågeställningarna som gäller tiden efter frigiv-
ningen är: Hur upplever människor som nyligen suttit av fängelsestraff informa-
tionssökning, användning och behov av information vid tiden kring frigivandet?  
Hur påverkar fängelsevistelsen informationspraktikerna?

Uppsatsens sista frågeställningen lyder:  På vilket sätt skulle fängelsebibliote-
ken kunna vara del i en förbättrad informationsförmedling?

1.2 Disposition
I  kapitlet  ”Tidigare forskning” presenteras forskning som består  både av texter 
inom B&I samt inom andra ämnen. Forskningen berör  antingen situationen för 
människor som friges från fängelser eller information och informationsförmedling 
på  fängelset  och  fängelsebibliotek.  Här  presenteras  även Elfreda  A.  Chatmans 
forskning som handlar om informationsbeteenden i bland annat  fängelsemiljö. I 
tredje kapitlet ”Forskningstraditionen INSU och teori” presenteras forskningsfältet 
som undersökningen rör  sig i, nämligen INSU fältet4 och riktningen inom INSU 
som heter information practices. Vidare presenteras uppsatsens teoretiska tillämp-
ning som är sociokulturell teori och hur de teoretiska begreppen används i under-
sökningen. Det fjärde kapitlet, ”Metod” beskriver den kvalitativa forskningsinter-
vjun som är den metod jag använt mig av i undersökningen. Etiska aspekter på me-
toden samt genomförande och urval presenteras också där.

Det femte kapitlet ”Bakgrund” ger en bakgrund till hur det kan vara att bli fri-
släppt efter ett fängelsestraff och vilket stöd och information som finns att  tillgå. 
Dels visar jag hur processen beskrivs av Kriminalvården, dels hur det beskrivs av 
föreningar som utför solidaritetsarbete för fångar. Föreningarna KRIS och Tjuv-
gods presenteras också här. Kapitlet innehåller dessutom en kort  presentation av 
de personer som deltagit i intervjuerna som ligger till grund för undersökningen. I 

3  Information practices är ett forskningsfält inom B&I.
4  INSU står för Information Need, Seeking and Use och är ett paraplybegrepp för användarforskning inom 
B&I.
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det sjätte kapitlet ”Resultat och analys” återfinns analysen av materialet som åter-
knyter till teorin och till den tidigare forskningen samt de resultat som går att utläsa 
av undersökningen. Det sjunde kapitlet ”Slutdiskussion” redovisar resultaten och 
diskuterar dessa. Slutdiskussionen behandlar resultaten främst i relation till fängel-
sebiblioteket. Uppsatsens sista kapitel är en sammanfattning av uppsatsen.
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2 Tidigare forskning

Detta kapitel är uppdelat i fyra avsnitt. Det första och andra avsnittet redogör för 
böcker och artiklar respektive uppsatser som rör människor som suttit i fängelse 
och deras villkor efter frigivningen ur olika perspektiv. Det tredje och fjärde avsnit-
tet redogör för forskning gällande information- och biblioteksverksamhet på fäng-
elser. Det finns både svensk och internationell forskning som behandlar människor i 
fängelsemiljö och människor som nyligen kommit ut från fängelser. En stor del av 
forskningen är skriven inom ämnena kriminologi och sociologi.

Det finns ingen tidigare forskning om information efter fängelsevistelsen inom 
B&I. Det finns dock undersökningar gjorda på fängelsebibliotek inom ämnet varav 
ett urval presenteras närmare i det följande. Några av dessa vidrör ämnet informa-
tion vid frigivandet.

Jag  presenterar  även Elfreda  A.  Chatmans teorier  och  undersökningar,  de 
handlar om användare som befinner sig i en fängelsemiljö och vad detta får för in-
verkan på deras informationspraktiker. Forskningen som inte handlar om nyligen 
frisläppta interner har ändå relevans för min undersökning eftersom fängelsemiljön 
och och fängelsebiblioteken är del av kontexten som utforskas i föreliggande arbe-
te.

I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen kort.  I uppsatsens analys- 
och resultatdel återkommer jag till resultaten av forskningen.

2.1 Böcker och artiklar om livet efter ett fängelsestraff
Building Social Capital for Stable Employment: The Post Prison Experiences of  
Black Male Ex-Prisoners  är en avhandling skriven av Joseph A. Strickland. Den 
handlar om hur nyligen släppta interner bygger upp sitt sociala kapital. Den skrevs 
vid Chicagos universitet år 2008.5 Avhandlingen beskriver de före detta internernas 
svårigheter att komma in i sitt vanliga sammanhang efter fängelsevistelsen och de 
konsekvenser detta  får både socialt och ekonomiskt.  Konsekvenserna berör inte 
bara de före detta internerna själva utan hela deras sammanhang och även samhället 
i stort.  I  avhandlingen undersöks de formella och informella organisationer som 

5  Strickland, J. A. (2008) Building Social Capital for Stable Employment: The Post Prison Experiences of  
Black Male Ex-Prisoners.
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stöttar  denna grupp att  få jobb och i vilken mån personerna använder sig av de 
stödresurser som finns.6 Avhandlingen är skriven inom ämnet socialt arbete.

En artikel från USA heter ”Transitions from Prison to Community: Understan-
ding Individual Pathways” och är skriven inom sociologiämnet av Christy A. Vis-
her och Jeremy Travis. I  artikeln beskrivs före detta  interners vägar tillbaka till 
samhället utanför fängelset. Artikelförfattarna pekar på att många som suttit i fäng-
else bara är fria en kort tid för att sedan fängslas igen vilket visar att vägen ut inte 
är lätt.7 Artikelförfattarna poängterar att hur tiden efter frigivandet ser ut är viktigt 
för huruvida personen hamnar i fängelse igen eller lyckas skapa ett annat liv. Arti-
keln menar att fyra faktorer är av vikt för hur tiden efter frigivandet ser ut och där-
med för om personen riskerar att  fängslas igen.8 Faktorerna är karaktärsdrag hos 
personen och hos den miljö den befinner sig i, personens familj, samhället och stat-
liga riktlinjer.9 Det mesta stödet till personerna i undersökningen kom från deras fa-
miljer. Precis som föregående forskning visar artikeln att alla delar av livet påver-
kas av att ha varit frihetsberövad.

2.2 Uppsatser om livet efter ett fängelsestraff
Det finns flera uppsatser som behandlar villkoren för människor som nyligen blivit 
släppta ur fängelse. De flesta är skrivna i ämnena psykologi, sociologi eller krimi-
nologi och behandlar inte specifikt informationsbeteenden. De flesta har fokus på 
hur den som varit kriminell ska kunna leva ett  ”vanligt liv” och svårigheter som 
förknippas med den processen. De som har relevans för min uppsats kommer jag 
kort presentera i detta avsnitt.
     Inom psykologiämnet har MariaTherese Järlefalk och Lina Nilsson skrivit en 
uppsats med titeln En påse i handen, punkt slut: En studie om krav, kontroll, stöd  
och stress hos före detta interner... Uppsatsen tar bland annat upp hur före detta 
interner upplever stress när de är intagna jämfört med när de blivit frigivna.10 Upp-
satsen tar även upp vilka krav det finns på personer i denna situation, från samhäl-
let men också från dem själva. Slutligen behandlar den även vilken hjälp och infor-
mation som finns att  få av kriminalvården och resten av omgivningen att hantera 
frigivningssituationen.

6  Strickland,  J. A. (2008)  Building social capital  for stable employment: The post prison experiences of  
Black male ex-prisoners. 
7  Visher, C. A & Travis, J. (2003) ”Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Path -
ways”.
8  Visher, C. A & Travis, J. (2003) ”Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Path -
ways”. s. 89.
9  Visher, C. A & Travis, J. (2003) ”Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Path-
ways”. s. 89.
1 0  Järlefalk, M. & Nilsson, L. (2010) En påse i handen, punkt slut: En studie om krav, kontroll, stöd och  
stress hos före detta interner. 
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Uppsatsen They all come back: En kvalitativ intervjustudie om KRIS betydelse för  
fem medlemmar beträffande deras återanpassning till samhället efter anstaltsvis-
telse är skriven av Maria Wadenheim i ämnet kriminologi och handlar om KRIS 
(Kriminellas revansch i samhället) betydelse för ”återanpassning till samhället” för 
några före detta kriminella.11 Uppsatsen beskriver även vilken betydelse den sociala 
miljön i föreningen KRIS har. Uppsatsens resultat kan tänkas tangera resultatet av 
mitt  arbete.  KRIS har stor  betydelse för en återanpassning till samhället liksom 
Tjuvgods kan tänkas ha betydelse för informationspraktiker hos dem som är med-
lemmar där.
     I en uppsats med titeln På tre år borde man kunna hinna förbereda en hel  
del... - Om myndigheternas samarbete kring utslussningen av intagna från anstal-
ter skriven av Jon Granlund och Kristoffer Lindgren i ämnet socialt arbete, behand-
las vilken typ av stöd människor som slussas ut från anstalter anser sig ha behov 
av.12 Undersökningen redogör för hur Kriminalvården och socialtjänsten samarbetar 
kring utslussning samt hur detta samarbete upplevs fungera av berörda. Detta arbe-
te fokuserar på stöd från officiellt håll.
     Ytterligare en uppsats inom sociologi, skriven av Valbone Muriqi och Jeanette 
Sowemimo Andersson,  har  titeln  Kvinnor  med  personliga  erfarenheter  av  ett  
fängelsestraff: En kvalitativ studie med livsberättelser i fokus och studerar fängs-
lade kvinnors livsberättelser, i  och efter fängelsevistelsen.13 Deras undersökning 
tar  upp det stigma som många före detta  interner känt efter en fängelsevistelse. 
Stigmat tycks vara särskilt märkbart för kvinnliga före detta interner.14 Uppsatsen 
beskriver till viss del även information vid frigivningen trots  att  undersökningens 
fokus inte ligger på det.

2.3 Böcker och artiklar om informationen och livet i fängelse
Elfreda A. Chatman har varit forskare vid Florida State University där hon forska-
de om människors informationsbeteende i specifika miljöer, bland annat på fängel-
ser.15 Chatman utvecklade en teori som kallas ”Theory of life in the round” när hon 
gjorde studier i olika mer eller mindre slutna miljöer som ett  ålderdomshem och, 
som studien jag kort ska beskriva i det följande, ett kvinnofängelse.

Inför studien i fängelset var Chatman beredd att  finna människor som led av 
”information poverty”, som var fattiga på information. Vad hon slutligen fann var 
1 1  Wadenheim, M. (2011) They all come back: En kvalitativ intervjustudie om KRIS betydelse för fem med-
lemmar beträffande deras återanpassning till samhället efter anstaltsvistelse. 
1 2  Granlund, J. & Lindgren, K. (2007) På tre år borde man kunna hinna förbereda en hel del... - Om myn-
digheternas samarbete kring utslussningen av intagna från anstalter.
1 3  Muriqi,  V. & Sowemimo Andersson, J. (2011).  Kvinnor med personliga erfarenheter av ett fängelse-
straff: En kvalitativ studie med livsberättelser i fokus. 
1 4  Muriqi,  V. & Sowemimo Andersson, J. (2011).  Kvinnor med personliga erfarenheter av ett fängelse-
straff: En kvalitativ studie med livsberättelser i fokus, s. 12f.
1 5  Chatman, E. A. (1999). ”A Theory of Life in the Round”. 
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att informationsvärlden på anstalten fungerade mycket bra men att den fungerade 
på ett  speciellt sätt,  den var informell och situationsspecifik.16 Informationen var 
väldigt viktig i fängelsemiljön och syftade ofta till att internen skulle anpassa sig till 
rådande normer i den specifika kontexten.17 Den information som värdesattes  i 
fängelset i Chatmans studie rörde den lilla världen innanför murarna. Information 
om världen utanför värdesattes inte alls, detta gäller en grupp som Chatman kallar 
för ”locals”.18 Man kan tänka sig att en frigivning blir svårare att hantera för perso-
ner som tillhör denna grupp, det kommer jag att ta upp mer i uppsatsens analysdel. 
Chatmans utgångspunkt är att den sociala kontext som människor lever i är mycket 
viktig för deras informationsbeteende. Samma perspektiv har jag i denna uppsats.

Det  finns  en  omfattande  undersökning  om  kanadensiska  fängelsebibliotek, 
”Canadian Federal Prison Libraries: A National Survey”, publicerad 2003 och skri-
ven av Ann Curry med flera.19 Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter som 
besvarades av cheferna på de aktuella biblioteken.  Undersökningen handlar om 
bokbeståndet,  användarna, personalen, ekonomin samt om eventuell censur i be-
ståndet. De flesta bibliotekscheferna i undersökningen anser att de har otillräckliga 
medel för att utveckla beståndet och biblioteksverksamheten men att de ändå upp-
levde att de kan tillgodose användarnas behov av information. Undersökningen be-
skriver dessutom fängelsebibliotekens historia. Vid tidpunkten för undersökningen 
tillhandahöll ingen av de undersökta biblioteken internet.20 Detta och brist på andra 
dokument som går att finna i vanliga folkbibliotek leder enligt undersökningen till 
att  internerna lider brist  på information under  anstaltsvistelsen.  Denna informa-
tionsbrist leder till svårigheter med att  återgå till samhället utanför där informa-
tionsflödet är mycket stort menar författarna.21 Deras resultat går emot Chatmans 
som menar att det finns massor av information på fängelset. Skillnaden i författar-
nas sätt att definiera information är troligen grunden till de skilda resultaten.

En bok om fängelsebibliotek i USA med titeln Library Services to the Incarce-
rated: Applying the Public Library Model in Correctional Facility Libraries be-
skriver bibliotekens betydelse för internerna, boken är skriven av Sheila Clark och 
Erica MacCreaigh.22 Den vänder sig till andra bibliotekarier. Författarna vill visa att 
fängelsebibliotek borde organiseras på samma sätt som folkbibliotek. För att göra 
detta finns flera punkter som en fängelsebibliotekarie behöver lägga vikt vid; till-
gång och intellektuell frihet, konfidentialitet gentemot låntagarna samt socialt an-
svar gentemot låntagarna, vilket innebär att behandla alla rättvist. 23 I boken kom-
1 6  Chatman, E. A. (1999). ”A Theory of Life in the Round”, s. 207-208.
1 7  Chatman, E. A. (1999). ”A Theory of Life in the Round”,  s. 208.
1 8  Chatman, E. A. (1999). ”A Theory of Life in the Round”,  s. 208.
1 9  Curry, A. m.fl. (2003) ”Canadian Federal Prison Libraries: A National Survey”.
2 0  Curry, A. m.fl. (2003) ”Canadian Federal Prison Libraries: A National Survey”, s. 148.
2 1  Curry, A. m.fl. (2003) ”Canadian Federal Prison Libraries: A National Survey”, s. 151.
2 2  Clark, S. & MacCreaigh, E. (2006) Library Services to the Incarcerated: Applying the Public Library
Model in Correctional Facility Libraries.
2 3  Clark, S. & MacCreaigh, E. (2006) Library Services to the Incarcerated: Applying the Public Library
Model in Correctional Facility Libraries, s. 13. 
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mer många fängelsebibliotekariers åsikter fram kring vad ett  bibliotek i fängelset 
kan vara bra för och hur fängelsebiblioteken skulle kunna förbättras.

2.4 Uppsatser om informationen och livet i fängelse
Det finns uppsatser inom B&I som handlar om informationstillgången i fängelser 
och om fängelsebibliotek och dess betydelser för internerna. De som är mest rele-
vanta för föreliggande undersökning presenteras nedan.

Uppsatsen Boken som bot och bildning: En studie av biblioteksservice inom 
kriminalvården med fokus på kontakten mellan fäder och barn från 2010 är skri-
ven av Helena Pennlöv Smedberg och behandlar fäder som sitter i fängelse och de-
ras relation till fängelsebiblioteket samt deras relation till sina barn.24 I uppsatsen re-
dogörs för ett läsprojekt i svenska och utländska fängelser som syftat till att stärka 
banden mellan fängslade fäder  och  deras  barn.25 Pennlöv Smedberg  undersöker 
även utifrån ett användarperspektiv hur biblioteksverksamheten i fängelser fungerar 
samt går igenom de olika bildningsideal som varit förhärskande i Kriminalvården 
genom tiderna. Denna uppsats understryker bibliotekens mångbottnade betydelse 
för de som sitter fängslade.26 En annan uppsats inom B&I med titeln Åt var bov ef-
ter behov? En kvalitativ undersökning av interners högskoleutbildning och läran-
de i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall är skriven av Linda 
Berg och Rebecca Willoughby-Gee. Uppsatsen beskriver fängelsebibliotekets olika 
användningsområden. Den undersöker bland annat vilken funktion skolan och bibli-
oteket fyller i fängelset samt orsaker till att de intagna studerar. 27 Vidare undersö-
ker den vad biblioteket skulle kunna fylla för funktion för frigivna före detta inter-
ner.28 I ännu en uppsats med användarperspektiv; Hur stor skulle världen vara om 
jag inte kunde läsa: En studie av kvinnliga interners läsning vid anstalten Hinse-
berg studeras kvinnliga interners läsning och dess betydelse ur ett  sociokulturellt 
perspektiv.29 Författarna vill uppmärksamma denna användargrupp och undersöka 
om personers sociokulturella bakgrund har ett samband med deras läsvanor.30 Upp-

2 4  Pennlöv Smedberg, H. (2010).  Boken som bot och bildning: En studie av biblioteksservice inom krimi-
nalvården med fokus på kontakten mellan fäder och barn.
2 5  Pennlöv Smedberg, H. (2010).  Boken som bot och bildning: En studie av biblioteksservice inom krimi-
nalvården med fokus på kontakten mellan fäder och barn, s. 39ff.
2 6  Pennlöv Smedberg, H. (2010).  Boken som bot och bildning: En studie av biblioteksservice inom krimi-
nalvården med fokus på kontakten mellan fäder och barn, s. 66.
2 7  Berg, L. & Willoughby-Gee, R. (2004). Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners  
högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall .
2 8  Berg, L. & Willoughby-Gee, R. (2004). Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners  
högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall , s. 6.
2 9  Gille, M. & Schmidt, P. (2005). Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde
läsa: En studie av kvinnliga interners läsning vid anstalten Hinseberg.
3 0  Gille, M. & Schmidt, P. (2005). Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde
läsa: En studie av kvinnliga interners läsning vid anstalten Hinseberg, s. 93. 
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satsen undersöker orsaken till gruppens läsvanor och sättet informanterna läser på 
samt om läsningen kan vara till nytta för personerna när de släpps från fängelset.31

Ett annat perspektiv har uppsatsen Information innanför murarna som är skri-
ven inom B&I år 2008 av Katarina d'Aubigné och Katja Ehnevind. Uppsatsförfat-
tarna undersöker bibliotekariers syn på informationsförmedling i fängelser ur ett 
etiskt perspektiv.32 Det framkommer att  det finns flera etiska problem i informa-
tionsförmedling till interner.33 Det var svårt för bibliotekarierna som deltog i under-
sökningen att bortse från att biblioteksanvändarna var kriminella och några biblio-
tekarier uppgav att användarna kunde behandlas olika beroende på vilka brott de 
straffades för.34 Undersökningen handlar även om den censur som finns i fängelse-
biblioteken och bibliotekariernas syn på denna.35 

3 1  Gille, M. & Schmidt, P. (2005). Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde
läsa: En studie av kvinnliga interners läsning vid anstalten Hinseberg, s. 6-7.
3 2  d’ Aubigné, K. & Ehnevid, K. (2008) Information innanför murarna - en studie av fängelsebibliotekari-
ers uppfattningar om informationsförmedling till interner.
3 3  d’ Aubigné, K. & Ehnevid, K. (2008)Information innanför murarna - en studie av fängelsebibliotekari-
ers uppfattningar om informationsförmedling till interner, s. 78.
3 4  d’ Aubigné, K. & Ehnevid, K. (2008) Information innanför murarna - en studie av fängelsebibliotekari-
ers uppfattningar om informationsförmedling till interner, s. 78.
3 5  d’ Aubigné, K. & Ehnevid, K. (2008) Information innanför murarna - en studie av fängelsebibliotekari-
ers uppfattningar om informationsförmedling till interner, s. 59.
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3 Forskningstraditionen INSU och teori

I följande avsnitt presenterar jag det forskningsfält som föreliggande undersökning 
kan placeras inom. Forskningsfältets utveckling och förgreningar presenteras kort. 
Jag presenterar sedan den sociokulturella teorin och de teoretiska begrepp som jag 
använder mig av i analysen av empirin. Uppsatsen har ett användarperspektiv och 
handlar om behov, sökning och användning av information. 

3.1 Forskningstraditionen INSU
Föreliggande undersökning befinner sig i forskningsfältet Information Need, Seek-
ing and Use (INSU). INSU kallas även för användarstudier och utgör  ett  av de 
centrala forskningsfälten inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Studier av människors förhållande till information studeras inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet  utifrån två  olika perspektiv;  Information  Beha-
viour och Information Practices. Dessa kan ses som paraplybegrepp som rymmer 
fler nyanser och skillnader i perspektiv än vad lite förenklat beskrivs här. Reijo Sa-
volainen beskriver i en artikel från 2007 information behaviour som det domine-
rande synsättet och information practices som ”ett kritiskt alternativ”.36 Inom det 
äldre fältet information behaviour har forskare som Robert S. Taylor och Carol C. 
Kulthau bidragit  med forskning och inom  information practices har exempelvis 
Olof Sundin och Jenny Johannisson bidragit med forskning.37 Skillnaderna i de båda 
inriktningarna kommer sig av att perspektiven har influenser från olika teoretiska 
grundantaganden.38 Inom information behaviour antas det mänskliga medvetandet i 
grunden vara individuellt medan det i information practices ses som i grunden so-
cialt.39 Information  practices inspireras av en socialkonstruktivistisk idétradition 

3 6  Savolainen, R. (2007) ”Information Behaviour and Information Practice: Reviewing the 'Umbrella Con-
cepts' of Information Seeking Studies”.‐
3 7  Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information activities in Project-based learning , 
s. 12.
3 8  Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information activities in Project-based learning , 
s. 11.
3 9  Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information activities in Project-based learning , 
s. 12.
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medan  information  behaviour fokuserar  på den kognitiva aspekten av informa-
tionshantering.40

Anna Lundh har i sin avhandling skapat en tabell som visar hur forskare som 
verkar inom information behaviour respektive information practices definierar be-
greppen. Tabellen visas nedan.

Tabell  1.  De huvudsakliga  skillnaderna mellan  de två  största forskningsfälten  
inom INSU.

Information Behaviour 
Research

Information Practices 
Reasearch

Informa-
tion Needs

Are formed within the
individual; they may or may not 
be possible to articulate

Are socially constructed and formed 
in interaction

Informa-
tion Seeking

A cognitive, emotional and 
practical process where
individuals or groups are looking 
for information in order to over-
come problems and satisfy their 
need for information

Communicative and mediated activi-
ties that take place in situated social 
practice

Informa-
tion Use

A process within the individual‟s 
mind where information sought is 
applied in order to overcome pro-
blems and satisfy the need for in-
formation

Källa: Anna Lundh, Doing Research in Primary School: Information activities in  
Project-based learning, s. 30.

Informationsbehov ses från ett  information behaviour perspektiv som något som 
formas inom en individ och som denna antingen kan uttrycka eller ej. Inom infor-
mation practices ses informationsbehov som något som formas av social kontext 
och som inte sker individuellt utan i interaktion med andra.  Informationssökning 
behandlas inom information behaviour som en kognitiv process där individer eller 
grupper försöker överbrygga en kunskapslucka eller en brist på information.  An-
vändning av information är inom information behaviour en individuell process där 
den nya uppsökta informationen används för att fylla ut en kunskapslucka eller för 
att överkomma problem som uppstått.41 Inom information practices betraktas både 

4 0  Savolainen, R. (2007) ”Information Behaviour and Information Practice: Reviewing the “Umbrella Con-
cepts” of Information Seeking Studies”, s. 109.‐
4 1  Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information activities in Project-based learning , 
s. 12
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sökning och användning av information som praktiker som utförs i en social kon-
text och som sker genom kommunikation.42 

3.2 Information Practices
Denna undersöknings teoretiska utgångspunkter är de som återfinns inom informa-
tion practices.  Inom forskningstraditionen information practices fokuseras det på 
relationer mellan människor i situationer som handlar om att söka efter eller använ-
da information. Det fokuseras inte mycket på vad som händer i varje enskild indi-
vids medvetande under informationshanteringen. Det intressanta anses inte vara en-
bart det målmedvetna sökandet och användandet av information. Man utgår istället 
ifrån att informationsbehov kan uppstå på olika sätt och i alla situationer. Inom in-
formation practices undersöks ofta hur grupper hanterar information, i motsats till 
enskilda individer.

Språket anses mycket viktigt inom detta forskningsfält eftersom det används 
som social interaktion och är det som formar individer och skapar mening. I detta 
perspektiv görs heller ingen skillnad på vad som händer inom en individ när den 
tillskansar sig information och vad personen verkligen gör för att få informationen. 
Den inre processen för att använda eller ta in information och den kognitiva inlär-
ningsprocessen ses  inte  som åtskild från den yttre  handgripliga sökprocessen.43 
Sundin och Johannisson publicerade 2007 en undersökning om sjuksköterskors in-
formationspraktiker där de framhåller kommunikationens betydelse inom informa-
tionssökning.44 ”Communication is what information seeking is basically about and 
is carried out through some kind of language.”45 Språket är människors viktigaste 
kommunikationsmedel, menar de i linje med information practices-fältet. De me-
nar att  synen inom  information  practices breddar  informationsbegreppet  till att 
även handla om kommunikation. Begreppet breddas ytterligare då det inte bara be-
handlar inre processer utan även de materiella, fysiska processer som  informa-
tionssökning, -användning, -evaluering och -produktion är.46 

[...]information practices imply people’s actual and context-bound dealings with—including  
talking  about—information  artifacts of various kinds,  such as documents,  articles,  books, 

4 2  Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information activities in Project-based learning , 
s. 12.
4 3  Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information activities in Project-based learning , 
s. 13.
4 4  Johannisson, J. & Sundin, O. (2007) ”Putting Discourse to Work: Information Practices and the Profes -
sional Project of Nurses”, s. 200.
4 5  Johannisson, J. & Sundin, O. (2007) ”Putting Discourse to Work: Information Practices and the Profes -
sional Project of Nurses”, s. 200.
4 6  Johannisson, J. & Sundin, O. (2007) ”Putting Discourse to Work: Information Practices and the Profes -
sional Project of Nurses”, s.200.
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and Web sites. It includes not only activities in relation to seeking, evaluation, and use but  
also the production of information.47

Johannisson och Sundin framhåller också kontextens betydelse och att  kommuni-
kation om informationsbärare (som böcker eller webbplatser) är ett  område som 
kan undersökas inom denna praktik.  Även produktion av information betraktas 
som intressant inom information practices.  Muntlig informationsförmedling eller 
samtal i en grupp kan vara just produktion av information.

I  föreliggande arbete  betraktas  information på samma sätt  som definierades 
ovan av Johannisson och Sundin.

3.3 Sociokulturell teori
Som teoretiskt perspektiv och praktiskt verktyg i uppsatsens analys har jag valt att 
använda mig av ett sociokulturellt perspektiv. I detta avsnitt presenteras perspekti-
vet, i nästa avsnitt visas på vilket sätt de teoretiska begreppen används i analysen.

Det sociokulturella perspektivet gör det möjligt att analysera utifrån en specifik 
kontext; Kriminalvården och att bli frigiven därifrån. Perspektivet har använts förut 
för forskning inom information practices, exempelvis i Anna Lundhs avhandling 
från 2011.48 De konkreta begrepp som går att finna i den sociokulturella teorin är 
applicerbara på de områden som  information practices-fältet  intresserar sig för. 
Inom  information practices liksom i föreliggande undersökning ligger dock,  till 
skillnad från inom den sociokulturella teorin, fokus just på information. 

Den ryske psykologen Lev S. Vygotskij lade grunden till den sociokulturella 
teorin runt 1920- och 1930-talen.49 I Sverige är det främst Roger Säljö, professor i 
pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, som har fört fram detta perspek-
tiv. Säljös skrifter inriktar sig på pedagogik och lärande och det är hans tolkning av 
teorin som används i detta arbete. Det är möjligt att ta ut de teoretiska begreppen 
och använda sig av dem i en undersökning som denna eftersom lärande i det socio-
kulturella perspektivet är ett brett begrepp som syftar till en aktivitet som utförs så-
väl i vardagliga samtal som i skolan, kort sagt i all mänsklig aktivitet.50 Denna syn 
på lärande påminner om synen på begreppet information i denna uppsats.

Den sociokulturella teorin går emot det traditionella sättet  att  se på kunskap 
och inlärning. Den vill se kunskap och människors inlärningsförmåga i en samhälle-
lig kontext. Till exempel ses sättet som skolelever lär sig på som tätt sammanlänkat 
med hur kunskap reproduceras i resten av tillvaron.51 

4 7  Johannisson, J. & Sundin, O. (2007) ”Putting Discourse to Work: Information Practices and the Profes -
sional Project of Nurses”, s. 200.
4 8  Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information activities in Project-based learning.
4 9  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 48.
5 0  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 13.
5 1  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 12.
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Både den enskilda individen och kollektivet ses som intressant i detta perspek-
tiv och särskilt samspelet mellan dessa. Man intresserar sig för vad individer kan 
göra och hur i sin tur samhället runt den enskilde ser ut. Vidare intresserar man sig 
för hur samhället eller kollektivet förnyar kunskap och till vilken grad individen be-
härskar den kollektiva kunskapen.52 

Människans sinneskapacitet är begränsad men vår förmåga att lära påverkas av 
de redskap och verktyg som människor utvecklat genom tiderna. Redskapen  medi-
erar verkligheten för oss, vi uppfattar således verkligheten olika beroende av vilka 
redskap vi behärskar. Mediering innebär att redskap används av människor när vi 
tar in och agerar i världen.53 Ett redskap är till exempel skriften och talet som skiljer 
oss från andra däggdjur och från våra förfäder.54 Alla de sätt som människor använ-
der sig av för att ta till sig information eller förstå omvärlden är redskap, språkliga 
eller fysiska.55 

En annan sak som utmärker människan som art är enligt Säljö att vi samarbetar 
och skapar institutioner som skolor och fabriker. Denna typ av organisationer kal-
las inom sociokulturell teori för verksamheter.56 Dessa verksamheter har kunnat 
formas med hjälp av kommunikation, därför ses den kommunikativa förmågan som 
viktig i det sociokulturella perspektivet.57

I ett sociokulturellt perspektiv ses alla mänskliga mentala processer och förete-
elser som olika beroende på vilken miljö och tidsepok personerna befinner sig och 
vilka förutsättningar som finns där.58 Vi kan inte automatiskt tänka, lära oss eller ta 
till oss information utan vi lär oss hur vi ska  tolka världen genom kulturen, genom 
hur kollektivet tolkar den. Detta är vad som menas med kontext som är ett viktigt 
begrepp inom teorin. Kontexter är något alla är del av och verkar inom, inte något 
man påverkas av.59 Säljö beskriver kontextbegreppet: 

Vi blir inte påverkade av kontexten, eftersom alla våra handlingar och vår förståelse är delar  
av kontexter. Det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar in -
går i, skapar och återskapar kontexter. Delar och helheter definierar varandra, och kontexten 
kan ses som det som väver samman en social praktik eller verksamhet och gör den till  en 
identifierbar helhet.60

Kommunikation behöver alltid en kontext för att förstås.61 Kontexter finns på flera 
nivåer, det kan handla om fysisk-, kognitiv-, kommunikativ och historisk kontext,  

5 2  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 18.
5 3  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet , s. 26
5 4  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 18-19.
5 5  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 20.
5 6  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 19.
5 7  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 23.
5 8  Säljö, R. (2011) ”Kontext och mänskliga samspel”, s. 70.
5 9  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 135.
6 0  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 135.
6 1  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 135.
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dessa kan inte alltid åtskiljas i praktiken62 Den fysiska kontexten är  den fysiska 
verksamheten där handlingar oftast utförs. Säljö ger ett exempel på en fysisk 
kontext och en handling kopplad till denna; en läkarmottagning är en specifik kon-
text och handlingen som en patient kan utföra där är att ta av sig kläderna inför lä-
karundersökningen. Denna handling, att  ta  av sig kläderna inför en främmande 
människa skulle upplevas som udda inom andra kontexter men är självklar i läkar-
mottagningens kontext. Även kognitiva och kommunikativa kontexter kan vara av 
betydelse för hur handlingar utförs.63 Den kommunikativa och kognitiva kontexten 
exemplifieras av Säljö av en matematiklektion där elever får ett logiskt sett olösligt 
problem som de flesta ändå löser därför att eleverna av erfarenhet visste att siffror-
na är det viktigaste inom matematikkontexten och inte logiken i hur matematikpro-
blemet formuleras.64 Den kommunikativa kontexten kan vara hur man för ett samtal 
i en viss verksamhet, i de flesta verksamheter utvecklas särskilda sätt att kommuni-
cera. Historiska kontexter är till exempel rättegångar eller religiösa sammanhang 
där kommunikation kan vara näst intill omöjlig att förstå om inga förkunskaper om 
kontexterna finns.65

De olika typerna av kontexter är således det som bestämmer hur vi handlar 
inom olika verksamheter eller sociala praktiker och genom våra handlingar byggs 
kontexten upp.

3.4 Teoretiska begrepp 
De teoretiska begreppen används i analysen för att undersöka vilka handlingar och 
redskap som mina informanter använt sig av vid frigivandet och hur handlingarna 
påverkats av kontexterna och tvärtom. De teoretiska begrepp som används i analy-
sen är kontext och verksamhet och sociala praktiker. På en mer detaljerad nivå an-
vänds begreppen handling, kommunikation och redskap. Hur begreppen används i 
analysen visas i figuren nedan. Begreppen presenteras närmare under figuren.

6 2  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 135-136.
6 3  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 136.
6 4  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 136.
6 5  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 136.
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Figur 1. Bild av uppsatsen teoretiska tillämpning.

Med kontextbegreppet i analysen menas dels den fysiska, kommunikativa och kog-
nitiva kontexten i fängelset, dels den fysiska, kognitiva och kommunikativa kontex-
ten som är samhället utanför fängelset. Kriminalvårdskontexten är del av resten av 
samhället och tvärtom. Det kommer visa sig viktigt för analysen att det rör sig om 
två olika kontexter trots  att  de går in i varandra, därför presenteras de på detta  
sätt.

Med begreppet verksamhet i analysen menas primärt fängelset. Verksamheten 
befinner sig som visas i figuren inom kontexterna Kriminalvården samt resten av 
samhället. Den del av fängelset som innebär att efter avtjänat straff bli frisläppt ses 
till viss del som en del av verksamheten fängelset. En annan verksamhet som före-
kommer i analysen är föreningen Tjuvgods. Den får dock inte lika stort utrymme 
som verksamheten fängelset i undersökningen. 

Säljö skriver att  verksamheter är aktiviteter som är historiskt utvecklade. De 
ska dessutom vara varaktiga och efterfrågade och ”representera kunskaper som 
människor är beroende av”.66 Att människor sitter i fängelse har en lång historia i 
vårat samhälle. Vi är inte beroende av fängelser på samma sätt som vi är av exem-
pelvis sjukhus. På en nivå är vi dock beroende av fängelser genom att vi är vana 
vid deras existens. Det är det normala för oss och för det samhälle vi lever i. Som 
det uttrycks på Kriminalvårdens hemsida: ”Fängelse är samhällets sätt  att  straffa 
den som begår ett allvarligt brott.”67 En verksamhet ska även bestå av egna kunska-

6 6  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 138.
6 7  Kriminalvårdens webbsida > Fängelse [hämtad 2013-04-22].
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per och traditioner, vilket fängelset gör.68 Att agera inom en verksamhet innebär att 
man måste veta vilka resurser som går att  använda i verksamheten och på vilket 
sätt de ska användas.69 I fängelset finns till skillnad från andra verksamheter klara 
och uttalade regelverk kring hur intagna får agera. Det går att använda sig av dessa 
tillåtna handlingar på olika sätt vilket presenteras närmare i uppsatsens analysdel.

Inom verksamheter utvecklas olika sociala praktiker där man kommunicerar 
och agerar på specifika vis. För att kunna socialiseras in i sociala praktiker och bli 
del av dem approprierar vi (tar till oss) de redskap som används där.70

Ytterligare tre  begrepp är  viktiga för  min analys på en mer detaljerad och 
handlingsinriktad nivå, handling, kommunikation och redskap.

Handling är de aktiviteter som personer utför inom ramen för verksamheten. I 
detta fall syftar begreppet handling på hur informanterna går tillväga för att skaffa 
information och hur denna information hanteras under anstaltsvistelsen och vid fri-
givandet. Handlingarna är helt beroende av kontexten och verksamheten samtidigt 
som kontexten  och verksamheten byggs upp av handlingarna som utförs  inom 
dem.71 I fängelset finns tydliga regler och begränsningar kring vilka handlingar som 
är tillåtna. 

Kommunikation är ett annat begrepp som används i undersökningen. I analy-
sen används det som ett av sätten mina informanter har använt sig av för att skaffa 
och sprida information. Kommunikation är även det verktyg som sociala praktiker 
byggs upp av.

Begreppet redskap handlar om hur människors handlingar är beroende av vilka 
möjligheter och resurser de har tillgång till. I min analys är redskapen den informa-
tion informanterna fått, skaffat eller spridit samt hur de gått till väga för att få eller 
sprida informationen. Det är enligt den sociokulturella teorin redskapen som skapar 
möjlighet till handling, tänkande och kommunikation.72 Det finns fysiska och intel-
lektuella redskap.73 Fysiska redskap i analysen är exempelvis hemsidor och blanket-
ter och kontakter. Medan intellektuella redskap kan vara tidigare erfarenheter och 
kunskaper, vilka kommer visa sig viktiga i analysen. Säljö argumenterar dock för 
att inte dela upp redskapen i typer utan vill istället kalla både de fysiska och intel-
lektuella redskapen för kulturella redskap.74 Detta för att det fysiska och intellektu-
ella hänger tätt samman. För att ha kunskap om hur man använder ett fysiskt red-
skap som till exempel en karta använder man samtidigt intellektuella redskap som 
kunskapen om hur man gör när man läser en karta.75 Redskapen medierar omvärl-
den för människor. Mediering innebär att hur vi förstår omvärlden är avhängigt av-

6 8  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 138.
6 9  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 145.
7 0  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 37.
7 1  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 139.
7 2  Limberg, L, Sundin, O, Talja, S. (2009) ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 50.
7 3  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 28 ff. 
7 4  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 28.
7 5  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 34.
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vilka redskap vi har tillgång till. Varseblivning av världen runt omkring oss sker så-
ledes i samspel med externa redskap.76

7 6  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 26.
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4 Metod

I det följande beskrivs uppsatsens metod som är den kvalitativa forskningsinter-
vjun. Metodens för-  och nackdelar beskrivs samt hur intervjuerna genomfördes. 
Avsnittet berör även etiska aspekter av intervjumetoden samt urvalet av informan-
ter.

4.1 Kvalitativ forskningsintervju
För att uppfylla syftet med min undersökning har jag intervjuat sju personer som 
har kontakt med föreningen Tjuvgods i Stockholm. Undersökningsgruppen består 
av människor som har haft erfarenhet av att sitta i fängelse en eller flera gånger och 
under olika lång tid varav den kortaste är två år. Eftersom det är de enskilda infor-
manternas upplevelser som är intressanta för att uppfylla undersökningens syfte har 
jag valt denna metod som lämpar sig för det ändamålet.

De kvalitativa forskningsintervjuer som utförs i undersökningen är av typen 
halvstrukturerad  livsvärldsintervju.  Intervjuerna  påminner  om vardagliga  samtal 
men är till viss del strukturerade.77 Jag har använt mig av en intervjuguide med te-
man och under varje tema har jag skrivit förslag till uppföljningsfrågor. Intervjuer-
na har varit mellan 30-60 minuter långa. Intervjuerna har spelats in och transkribe-
rats varefter analysen har gjorts utifrån de transkriberade intervjuerna. Informanter-
na är anonymiserade i undersökningen. 

För intervjuer finns inte lika klara regelböcker eller standardprocedurer som 
för exempelvis enkäter. Det innebär att den som intervjuar måste ha god insyn i in-
tervjuområdet och de olika sätt man kan gå till väga i en forskningsintervju.78 För 
att sätta mig in i informanternas livsvärld läste jag på om Kriminalvården och om 
föreningen Tjuvgods innan jag träffade uppsatsens informanter. Intervjuerna sked-
de i föreningen Tjuvgods lokaler, vilket ledde till en viss insyn i den verksamheten.

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun utgår från den intervjuades upplevel-
se av sin livsvärld, inte hur den ser ut generellt utan hur den upplevs helt subjektivt. 
Livsvärlden innebär det samma som vardagsvärlden, allt en person tar för självklart 
i sin vardag. Det intressanta i denna typ av intervju är hur personer upplever sin 

7 7  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 32.
7 8  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43.
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verklighet spontant utan att  analysera.79 Metoden passar min frågeställning då jag 
inte är ute efter att kvantifiera undersökningens resultat utan syftar till att få en dju-
pare förståelse för de intervjuades livsvärld och specifika och mångbottnade erfa-
renheter och berättelser. Utifrån en analys av dessa berättelser kan det sedan gå att 
dra vissa generella slutsatser men det är  inte undersökningens primära syfte.

Den som intervjuar ska inte lägga in sina egna förkunskaper eller fördomar i 
intervjun utan tvärtom kan det vara bra att ställa naiva frågor för att tillåta den in-
tervjuades livsvärld att vara i fokus. Intervjuaren ska tolka meningen i svaren, även 
i hur det sägs. Den som intervjuar ska kunna läsa mellan raderna och kunna tolka 
även kroppsspråk. Intervjun ska fråga både efter fakta och efter mening. Mening är 
i detta sammanhang vad personen egentligen menar med sina svar. Om den inter-
vjuade till exempel antyder en åsikt ska den som intervjuar sätta ord på det, tolka 
det, och fråga personen om tolkningen är korrekt. Den som intervjuar skickar såle-
des tillbaka svaren till den intervjuade och får eventuellt svar på om det var rätt  
tänkt eller inte.80

I en intervju av denna typ kan svaren bli mångtydiga och motsägelsefulla, de 
kan även förändras under samtalets gång. Detta ses inte som något negativt utan 
hör till och kan spegla den intervjuades situation.81 En fördel med metoden är att 
intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor och även byta spår under intervjun. 
Den intervjuade styr till viss del förloppet och behöver inte anpassa sin upplevda 
livsvärld till en helt färdig mall. Detta kan ge intressanta resultat.

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är ett  samspel mellan två personer 
som påverkas av varandra under intervjun. Beroende på vem som intervjuar kan 
olika situationer skapas och olika resultat framträda.82 Intervjun kan upplevas som 
en positiv situation för båda parter men den kan även skapa obehag och försvar. 
Det är viktigt för den som intervjuar att vara uppmärksam på dynamiken under in-
tervjun såväl som på att inte överträda den intervjuades personliga gränser.83 

Den kunskap som kan komma fram i kvalitativa intervjuer är subjektiv och be-
skriver den intervjuades upplevelser av världen som omger personen. I det följande 
redogör jag för några drag hos kunskap som kommer fram i intervjuer.

Kunskap kan ses som något som produceras under intervjuns frågor och svar. 
Den skapas av både frågeställaren och den som svarar. Kunskap kan också ses som 
en relation, forskaren kan lägga fokus på relationen mellan sig själv och den som 
intervjuas eller enbart på svaren. Synsättet att kunskapen kommer fram i relationen 
är vanligt i terapimetoder.84 Kunskapen kan även ses som en kontext vilket ofta är 
fallet inom hermeneutiskt filosofi. Här menar man att  kunskap är kontextbaserad 
och därför inte möjlig att direkt överföra från en kontext till en annan utan att en 
7 9  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 44.
8 0  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 45.
8 1  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43f.
8 2  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 48.
8 3  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 47ff.
8 4  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 70.
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översättning görs.85 Ett annat sätt att se på kunskap är att den är språk. Det finns 
många analysmetoder som fokuserar på språket, exempelvis en lingvistisk metod 
eller en narrativ.86 Kunskap kan också beskrivas som en berättelse. Berättelser pro-
duceras ofta i intervjusituationer.

4.2 Urval
På grund av begränsad tid för undersökningen har jag vid urvalet använt mig av be-
kvämlighetsprincipen som innebär att jag har använt mig av de personer som passat 
min urvalsgrupp som funnits tillgängliga.87 Detta har medfört att jag inte har valt ut 
informanterna utan intervjuat alla som ville ställa upp och som hade erfarenhet av 
att ha suttit i fängelse. Jag tog först kontakt med en person på Tjuvgods som i sin 
tur satte upp en lapp med frågan om någon ville ställa upp på intervju. På så vis 
fick jag hjälp att hitta sju personer som passade för undersökningen. Av dessa per-
soners berättelser kan inte dras några generella slutsatser som ska gälla för alla som 
suttit i fängelse eller alla som är medlemmar i Tjuvgods. Det kan dock tänkas att  
andra personer har upplevt och kommer att uppleva likartade situationer som infor-
manterna till föreliggande undersökning. Till en viss grad går det att  generalisera 
även i kvalitativa studier med stöd i till exempel analytisk generalisering.88

4.3 Etiska aspekter och överväganden
Forskningsintervjun i sig är en ojämlik situation på grund av deltagarnas strukturel-
la positioner. Trots intervjuns halvstrukturerade och öppna karaktär är den ett pro-
fessionellt samtal mellan en forskare och en undersökningsperson. Intervjuaren be-
stämmer ämnet och definierar hela intervjusituationen. Intervjun är en utfrågning 
och inte ett vardagligt samtal, en person ställer frågor och en svarar. Intervjuaren 
har ensamrätt till att tolka den intervjuades svar. Ibland kan intervjuaren vara ute 
efter specifika svar utan den intervjuades vetskap.89 Denna strukturella ojämlikhet i 
positionerna finns oavsett goda intentioner från forskarens sida och kan inte elimi-
neras. Det gäller istället för den som utför intervjun att behålla en medvetenhet om 
detta under hela intervjun och under analysprocessen. De etiska aspekterna måste 
vara noga övervägda. Maktasymmetrin skapar även frågor kring den kunskap som 
kommer fram i intervjun då makten sannolikt påverkar svaren.

8 5  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 71.
8 6  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.71.
8 7  Bryman, A, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 114 .
8 8  Kvale, S.& Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. s, 283.
8 9  Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 48ff.
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Vetenskapsrådet framhåller fyra viktiga etiska krav vad gäller humanistisk eller 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, nyttjandekravet, sam-
tyckeskravet samt konfidentialitetskravet. De baserar sig alla på det grundläggande 
individskyddskravet.  Individskyddskravet  ställs mot  forskningskravet  som utgår 
från att forskning är bra för samhället och för människor. Dessa två krav vägs stän-
digt mot varandra. 

Informationskravet innebär att alla medverkande i undersökningen informeras 
om villkoren för deltagande. Informanterna ska veta att de deltar frivilligt och att  
de när som helst kan avbryta. I detta krav ingår att personerna informeras om un-
dersökningens syfte.

Nyttjandekravet innebär att den inhämtade informationen enbart får användas i 
forskningssyfte.

Samtyckeskravet innebär att personen som medverkar i undersökningen sam-
tycker till detta. När som helst har personen rätt att avbryta sin medverkan.

Konfidentialitetskravet  innebär  att  uppgifter  om medverkande personer  inte 
ska läcka ut till andra.90 Ovanstående krav uppnås i denna uppsats.

4.4 Genomförande
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide med teman och följdfrågor.91 Te-
mana skrevs utifrån uppsatsens frågeställningar. Tema 1: Vilka informationsbehov 
och -praktiker fanns i anslutning till frigivningen? Tema 2: Vilka informationsbe-
hov och -praktiker fanns på anstalten, hur upplevdes de?Påverkar anstaltsvistel-
sen informationspraktikerna efter frigiving? Tema 3: Förslag för att förbättra in-
formationstillgången vid frigivande. Under varje tema ställde jag konkreta frågor 
och när det behövdes ställde jag följdfrågor. Frågorna gällde till exempel boendesi-
tuation och ekonomisk situation vid frigivningen och upplevelsen av informations-
tillgången i fängelset.

Vid intervjutillfällena förklarade jag uppsatsens syfte och berättade lite om äm-
net B&I. Jag frågade om de intervjuade var införstådda med att intervjuerna spela-
des in och berättade att de kommer vara anonyma i uppsatsen samt att de när som 
helst kunde avbryta intervjun. Efter intervjun gjordes en transkribering. Andra in-
tryck såsom stämningar som inte kommer fram i texten eller kroppsspråk anteckna-
de jag under och direkt efter varje intervju.

Alla intervjuer ägde rum i föreningen Tjuvgods lokaler och tog mellan 30 mi-
nuter och en timme att genomföra. Situationen och stämningen vid intervjuerna va-
rierade beroende på om informanten var van att prata och kände sig bekväm med 
situationen eller ej. I vissa fall fann jag det svårt att följa intervjuguiden därför att  

9 0  Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanisitsk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 6-14.
9 1  Se bilaga 1 ”Intervjuguide”.
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informanten redan hade gett svar på frågor som jag tänkt ställa. I dessa fall blev in-
tervjuerna ännu friare än tänkt. I vissa av intervjuerna flöt samtalet på utan att jag 
behövde ställa följdfrågor. I andra där jag märkte att den intervjuade inte visste vad 
den skulle säga frågade jag mycket och målade upp scenarier för att få svar. 

I vissa av intervjuerna märkte jag att informanterna inte berättade om sin livs-
värld utan gav generella beskrivningar av fakta. När jag försökte specificera och 
fråga om deras egna upplevelser gav det olika resultat. Jag ville vara försiktig för 
att inte inkräkta på personernas integritet, därför avvägde jag hela tiden mellan att 
fråga mera om informantens egna upplevelser när berättelserna var generella, eller 
att bara fortsätta lyssna. Det var också med tanke på informanternas personliga in-
tegritet som jag inte ställde frågor om hur länge eller för vad personerna hade suttit  
fängslade, men flera berättade självmant ändå. Denna fakta har egentligen ingen re-
levans för undersökningen men kan bidra till att ge läsaren en tydligare bild av de 
scenarier som beskrivs. Trots dessa ibland problematiska situationer blev det väl-
digt givande intervjuer som gav mig tillräckligt med material för att kunna genom-
föra undersökningen som planerat.
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5 Bakgrund och intervjudeltagare

I  detta  avsnitt  presenteras en bakgrund till undersökningen där frigivningar från 
kriminalvårdsanstalter beskrivs dels genom Kriminalvården, dels genom organisa-
tioner som Tjuvgods och KRIS. Avslutningsvis ges en kort presentation av de per-
soner som deltagit och gett de intervjuer som ligger till grund till undersökningen. 

5.1 Bakgrund
Runt 5000 människor sitter  på olika typer  av kriminalvårdsanstalter  i Sverige.92 
Runt 9000 blir frigivna varje år från anstalter.93 Enligt Kriminalvårdens webbplats 
ska en fängslad persons frigivning planeras under hela fängelsevistelsen. Det ska 
göras  en verkställighetsplan där  man går  igenom om personen till exempel har 
skulder och hur dessa kan betalas av.94 

När frigivningen närmar sig ska förberedelserna bli fler. Till exempel ska soci-
altjänsten kontaktas för att se till att den frigivne kommer att ha pengar när han el-
ler hon kommer ut.95 Om det rör sig om en villkorlig frigivning har personen fort-
satt kontakt med bland annat en övervakare som ska fungera som ett stöd och hjäl-
pa till med kontakter.96 Detta kallas frivård.97 Anstalten är vid frigivningen skyldig 
att hjälpa till med kläder som passar till årstiden om det inte finns samt att ge ett  
frigivningsbidrag om inga pengar från socialtjänsten har kommit in. Bidraget kan 
till exempel vara pengar till en biljett till hemorten.98 Vidare står det på Kriminalvår-
dens webbsida att det finns mycket hjälp att få vid en frigivning och att det bara är 
upp till personen att söka kontakt.99 

9 2  E-post från Kriminalvårdens statistiska support till uppsatsförfattaren, 2013-01-07.
9 3  E-post från Kriminalvårdens statistiska support till uppsatsförfattaren, 2013-01-07.
9 4  Kriminalvårdens webbsida >Klient >Fängelse >Inför frigivningen >Inför frigivningen [hämtad 2012-12-
30].
9 5  Kriminalvårdens webbsida >Klient >Fängelse >Inför frigivningen >Inför frigivningen [hämtad 2012-12-
30].
9 6  Kriminalvårdens webbsida >Klient >Fängelse >Inför frigivningen >Inför frigivningen [hämtad 2012-12-
30].
9 7 Kriminalvårdens webbsida >Upload >Informationsmaterial  >Faktablad Frivård 2010 [hämtad 2012-12-
30].
9 8  Kriminalvårdens webbsida >Klient >Fängelse >Inför frigivningen >Inför frigivningen [hämtad 2012-12-
30].
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På KRIS webbplats står det att det är mycket svårt för en person som suttit i fäng-
else att få arbete, speciellt om man är bostadslös. För att få bostad behöver man ett 
jobb, för att  få jobb behöver man en bostad. Vidare skriver KRIS att  många har 
fördomar om före detta kriminella. Arbetsgivare undviker inte sällan att anställa nå-
gon med anmärkning i brottsregistret. Många som suttit i fängelse har heller ingen 
tidigare arbetslivserfarenhet, vilket även det är ett hinder. Dessutom finns det ofta 
en rädsla hos före detta interner för att ta kontakt med potentiella arbetsgivare och 
många känner oro för hur samhället ska behandla en före detta kriminell.100

Tjuvgods är en ideell förening som bildades 2006 och som arbetar  med att 
stötta människor som hamnat i en ”destruktiv livsstil”.101 De vill ge förutsättningar 
för människor att sluta leva i missbruk och börja må bättre och komma in i positi-
vare sammanhang.102 Alla aktiva i föreningen har egna erfarenheter av Kriminalvår-
den och många av missbruk. Föreningen driver en secondhandbutik med kaféverk-
samhet i Stockholm. Där arbetar eller arbetstränar uppsatsens informanter och där 
finns även möjlighet att  utföra samhällstjänst.  Tjuvgods tillhandahåller boplatser 
och arbetar med kontaktmannaskap. De kan även ibland erbjuda försökslägenheter 
då de har ett samarbete med Stockholms Stads Bostadsförmedling103

KRIS bildades 1997 och deras huvudsakliga verksamhet är att besöka intagna 
på anstalter. De vill hjälpa före detta fångar att bygga upp ett nytt socialt nätverk 
utan kriminalitet. KRIS och Tjuvgods verksamheter liknar varandra på många sätt, 
båda besöker till exempel intagna på anstalter och häkten. Det finns dock en skill-
nad i tonen på föreningarnas webbplatser. På KRIS webbplats nämns många gång-
er orden kriminalitet och missbruk i motsats till hederlighet och att vara ”vanlig” 
medan det på Tjuvgods webbplats snarare talas om utanförskap och felsteg i mot-
sats till självkänsla och kreativitet.104 Dessutom tar KRIS avstånd från medicinering 
mot heroinmissbruk med till exempel läkemedlet Subutex medan Tjuvgods säger 
att de ser laglig medicinering som ett hjälpmedel.105

Dessa två organisationer och andra som liknar dem är viktiga verksamheter för 
många personer som har suttit i fängelse, bland annat för att de ger stöd i proces-
sen att gå från fängslad till fri.

9 9  Kriminalvårdens webbsida >Klient >Fängelse >Inför frigivningen >Inför frigivningen [hämtad 2012-12-
30].
1 0 0  KRIS, Kriminellas revansch i samhällets webbsida > Info > Faq [hämtad 2012-12-30].
1 0 1  Tjuvgods webbsida >Verksamhet [hämtad 2013-04-26].
1 0 2  Tjuvgods webbsida [hämtad 2013-01-06].
1 0 3  Tjuvgods webbsida [hämtad 2013-01-06].
1 0 4 Se till exempel KRIS, Kriminellas revansch i samhällets webbsida >Info >Bakgrund. Se även Tjuvgods 
webbsida >Värderingar [hämtade 2013-06-07].
1 0 5  Tjuvgods webbsida >Värderingar [hämtad 2013-06-07].
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5.2 Intervjudeltagare
Den första personen jag intervjuade var en kvinna i femtioårsåldern som har flera 
erfarenheter av att ha suttit i fängelse. I uppsatsen kallas hon för Mimmi. Den and-
ra informanten är en kvinna i samma ålder som också har suttit på anstalt ett antal 
gånger, hon kallas Erika i uppsatsen. Min tredje informant är en kvinna i trettioårs-
åldern och hon har suttit frihetsberövad vid ett tillfälle i cirka två års tid. I uppsat-
sen kallas hon för  Frida.  Ytterligare en informant är  en man i femtioårsåldern, 
Miko. Han har suttit flera gånger i fängelse och i flera års tid. Nästa person,  Lars, 
är även han i femtioårsåldern och har suttit av ett  långt fängelsestraff.  Peter är i 
samma ålder och har också suttit flera år av sitt liv i fängelse. Den sista personen 
som medverkar i undersökningen är Sami i som är i trettioårsåldern och har suttit i 
fängelse flera gånger i högst två år

Fem av sju informanter uppgav att  de haft missbruksproblem vilket ledde till 
att delar av intervjun kom att handla om det problematiska med att få vård och in-
formation om vård för detta. Tidpunkterna för när informanterna senast avtjänade 
ett fängelsestraff varierar, de har också varit på olika anstalter. Därför varierar re-
gelsystemen som informanterna refererar till i intervjuerna.
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6 Resultat och analys

I det följande går jag igenom uppsatsens frågeställningar som presenteras som te-
matiserade kapitel. Temana är ”Information i fängelset”, ”Information efter frigiv-
ningen” samt ”Förbättrad informationsförmedling och bibliotekets roll”. I varje ka-
pitel finns underrubriker på mer detaljerad nivå. I varje kapitel sammanfattas och 
analyseras empirin med hjälp av sociokulturell teori. Frågeställningarna fördjupas 
och undersökningens resultat ställs i relation till den tidigare forskningen och upp-
satsens teoretiska utgångspunkter. 

6.1 Information i fängelset
I  detta  kapitel  besvaras  uppsatsens  första  frågeställning:  Hur upplevs  informa-
tionstillgången i  fängelset i  allmänhet och hur upplevs specifikt  informationen  
som rör tiden efter avtjänat straff? Undersökningen som rör den första frågeställ-
ningen är uppdelad i flera avsnitt och avslutas med en sammanfattning.

När jag hade gått igenom min empiri insåg jag att informationspraktiker under 
anstaltstiden spelar roll för hur det blir efter avtjänat straff. Viss information som 
interner får eller sprider på anstalter handlar om hur personer ska gå till väga när de 
frigivits. Den är självfallet av stor betydelse. Men även hur vården ser ut på fängel-
set och hur kontakten med personalen och de andra internerna ser ut, spelar roll. 
Även i hur stor grad man haft en känsla av isolering och hur kontakten med vänner 
och anhöriga sett ut kan spela stor roll för hur tiden efter avtjänat straff upplevs. 
Därför ska jag gå igenom flera typer av information i fängelset i det följande. 

I detta kapitel presenteras först Kriminalvården som kontext och fängelset som 
verksamhet. Sedan undersöks informanternas upplevelse av information som kom-
mer från personalen på anstalten och mer specifikt information som rör frigivning-
en. Efter det undersöks hur information inom grupper på anstalten fungerar. Nästa 
avsnitt går in på hur kontakten med yttervärlden sett ut för informanterna. I sista 
avsnittet analyseras fängelsebibliotekets betydelser samt läsandets funktioner på an-
stalten.
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6.1.1 Kriminalvården som kontext och  fängelset som verksamhet
Kontexten är enligt sociokulturell teori det som ger förutsättningar för människor 
att  agera som de gör.  Handlingarna som utförs inom kontexten är beroende av 
kontexten samtidigt som de skapar den. Fängelseverksamhetens kontext är i denna 
undersökning Kriminalvården som förutom fängelset inbegriper häkten och frivård. 
Verksamheten fängelset är utifrån en intagens perspektiv tydligt avgränsad från yt-
tervärlden då en av fängelsets själva funktioner är att hålla kriminella personer in-
låsta och borta från resten av samhället.

Ur den empiri som används i uppsatsen går det att utläsa att informationsprak-
tikerna under och efter vistelsen påverkas av hur fängelsevistelsen upplevs, hur den 
känns. Även i den tidigare forskningen finns resultat  som visar på detta.  Därför 
börjar jag med att redogöra för upplevelsen av att vara fängslad som den beskrevs 
av några av mina informanter. Jag redogör också för Chatmans syn på fängelset 
som verksamhet och på hur verksamhetens utformning påverkar informationsprak-
tikerna. Sedan jämför jag Chatmans resultat med min empiri, för att slutligen visa 
hur det med ett sociokulturellt synsätt går att förstå empirin.

Chatman fann i sin undersökning att fängelset inte är en informationsfattig mil-
jö. Det speciella med informationen på fängelset är enligt Chatman att den är kon-
textspecifik och ofta syftar till att acklimatisera personer till fängelsekontexten. En 
av anledningarna till att informationsvärlden i fängelset fungerar väl, menar Chat-
man, är att människor som är där har byggt upp en gemensam bild av verkligheten. 
Även om personer från början haft skilda upplevelser av fängelsemiljön har upple-
velserna gradvis blivit mer lika varandra.106

I min empiri beskrevs dock upplevelsen av fängelset på olika sätt. Frida berät-
tade om hur det kändes att sitta i fängelse: ”Man blir så isolerad, känslan av att inte 
kunna gå när man vill. Om jag vill gå så kan jag inte det. Det är en fruktansvärd 
känsla.”107 I Fridas beskrivning av sin upplevelse låter det inte som att hon är anpas-
sad till att befinna sig i fängelseverksamheten. Istället kan man skönja ett motstånd. 
Nästan motsatt  beskrivning gav Peter av sin upplevelse av tiden i fängelse. Peter 
berättade till exempel om att han uppskattade rutinerna på anstalten såväl som vän-
skapen med både personal och andra intagna samt utbildningen han fick gå.

Inte heller i Chatmans undersökning upplevdes fängelset alltid och enbart som 
en negativ miljö att vara i, utan vissa uppgav liksom Peter, att miljön kändes trygg.  
Det är rutinerna som skapar en typ av trygghet och det är för för att uppnå denna 
trygghet som fångarna anpassar sina åsikter om, och känslor för, fängelset, menar 
Chatman.

I  sin studie benämner Chatman en grupp människor  på  anstalten; ”locals”. 
Locals lägger all sin energi på varandra och världen innanför murarna. De skapar 
egna regler och normer i fängelset och lägger stor vikt vid vardagslivet där. I Chat-

1 0 6  Chatman, E. A. (1999)”A Theory of Life in the Round”, s. 107.
1 0 7  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
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mans undersökning är det denna grupp som utgör ”life in the round”, den sfär av 
information som alltid är bunden till den lilla verksamhet personerna befinner sig i. 
Miko beskrev omställningen till fängelsemiljön på ett  sätt som skulle placera ho-
nom i Chatmans grupp av locals:

Därför är det jobbigt med permissioner för då har man fortfarande en fot i fängelset. Det  
går inte att ställa om psyket. För att klara av den pressen och den miljön som är i fängel-
set måste man ta bort allt annat som rör yttervärlden, man måste ställa om sig. 108

Miko sade att man ”måste ta bort allt annat som rör yttervärlden” för att klara av 
fängelsevistelsen och bekräftar därmed Chatmans bild av hur en local skulle reso-
nera. Det går att läsa citatet som att han ändrar sina informationspraktiker när han 
kommer till fängelset och medvetet väljer bort kontakt med yttervärlden. Yttervärl-
den innefattar även de personer som han vanligen umgås med eller lever tillsam-
mans med. Om informationspraktikerna ändras på det sättet är även det en faktor 
som påverkar hur det blir att senare komma ut, både på ett inre plan och på ett ytt-
re, praktiskt, plan. 

Chatman menar således att det finns en grupp som anpassar sig totalt till fäng-
elsets informella regler och som helt slutar intressera sig för yttervärlden. Utifrån 
denna uppsats empiri tycker jag mig se att det hos några av mina informanter kan 
vara så att man både anpassar sig mentalt till den nya verksamheten och samtidigt, 
även om det  av många anledningar tar  emot,  har viss kontakt  med yttervärlden 
samt har en önskan om att förbereda sig för tiden efter avtjänat straff. 

Flera informanter berättade liknande historier om denna mentala anpassning till 
fängelseverksamheten. Sami gav en bild hur fängelsevistelsen upplevdes av honom: 

[...]man vänjer sig, man lever i den världen och sen när man kommer ut så lever man i en 
annan värld. Det tänker man inte på när man sitter. Men man blir inte frisk av att sitta där  
inne heller, det blir man inte.109 

Av Samis uttalande kan vi förstå att det kan påverka psyket negativt att uppleva 
sig tvungen till anpassning. I hans berättelse tycks anpassningen komma automa-
tiskt, ”man lever i den världen” eller ”i en annan värld”. Till skillnad från Miko som 
formulerar att det handlar om just en (aktiv) anpassning till olika miljöer förklarar 
Sami att man inte tänker på det, att det bara blir så.

I sociokulturell bemärkelse kallas de olika handlingar som är tillåtna och för-
väntade inom en verksamhet för praktikgemenskaper. Hur man kommunicerar, lö-
ser problem och förhåller sig till omvärlden inom verksamheter utgör verksamhe-
tens praktikgemenskap.110 Säljö skriver att praktikgemenskaperna genom de normer 
som härskar inom dem ”[...]ockuperar individen och hennes medvetande genom 

1 0 8  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 0 9  Inspelning och transkription. Sami (2013), intervju.
1 1 0  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 46.
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sina rutiner, språkliga kategorier och aktiviteter.”111 Alla människor ingår i och om-
ges av olikartade sociala praktiker eller praktikgemenskaper och genom dem lär vi 
oss att agera olika i olika situationer.112 Anpassningen till fängelseverksamheten och 
praktikerna där kan således ”ockupera” dem som befinner sig där i egenskap av in-
terner. Den typen av anpassning eller socialisation är i ett sociokulturellt perspektiv 
något som alla människor gör hela tiden. När det sker i en miljö som är både isole-
rad och isolerande blir det troligen än mer påtagligt att anpassningen eller socialise-
ringen till den rådande sociala praktiken har skett. Säljö skriver om en sådan socia-
lisering in i praktiker som människan ständigt ägnar sig åt, att den sker på känslo-
mässig, språklig, kognitiv och fysisk nivå. I fängelset sker den fysiska biten av soci-
aliseringen under tvång. Säljö menar vidare att: ”Människan är i denna mening en 
varelse som hela tiden blir till, hon transformeras som person och som handlande 
subjekt i sociala praktiker.113 På samma sätt transformeras människor som handlan-
de subjekt i de sociala praktikerna som finns och skapas i fängelseverksamheten. 
Tillblivelsen och transformationen blir ännu tydligare i följande citat av Miko:

Du vet när man kommer in på ett fängelse så gäller det att kunna ställa om sig. Jag blir en  
ny person, 'Fängelse-Miko' istället för den vanliga Miko.114 

Citatet visar att en anpassning till en ny verksamhet och social praktik kan göra att  
man ”blir en ny person”. Anpassningen blir därmed total. Samma anpassning kan 
ses i Samis citat ovan där han beskriver fängelset och världen utanför som två olika 
”världar”.

Som redan framkommit är fängelset en speciell typ av verksamhet då mycket 
av anpassningen sker under tvång till skillnad från andra sociala praktiker som finns 
på till exempel en arbetsplats. Sociala praktiker skapas hela tiden om igen och är 
föränderliga. Inom fängelsets murar finns säkert en mängd olika praktiker. Alla de 
sociala praktiker som finns inom fängelseverksamheten begränsas av de konkreta 
regler och ramar som finns på anstalten för de som är frihetsberövade, nämligen att 
de fysiskt måste vara på plats, det blir en socialisering under tvång. 

Människan fungerar dock så att hon gärna vill ställa om sig för att passa in i 
nya eller gamla sociala praktiker, hon vill ha tillgång till de redskap som används 
där hon befinner sig. Säljö förklarar: ”För att  kunna delta i olika verksamheter, 
måste individen vara förtrogen med kunskaper om komplexa sammanhang och om 
hur man förväntas interagera under olika förutsättningar eller ramar […].115 och vi-
dare: […] en konsekvens blir också att  vi uppträder med delvis olika identiteter 
och handlar i olika roller[...].”116 ”Fängelse-Miko” är en sådan roll eller identitet 

1 1 1  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 46-48.
1 1 2  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 48.
1 1 3  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 48.
1 1 4  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 1 5  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 49.
1 1 6  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 50.
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som växt fram till stöd för att kunna delta i verksamheten fängelset. Vi kan således 
konstatera att socialiseringen in i praktikgemenskaper och antagandet av nya roller 
i fängelseverksamheten är ett allmänmänskligt drag. Anpassningen verkar göra att  
ett visst motstånd skapas mot kontakt med andra kontexter och andra sociala prak-
tiker. Vidare kan vi se att inlåsningen av många upplevdes som en svår situation. 
Både informanterna som uppskattade vissa sidor av fängelsevistelsen och de som 
upplevde inlåsningen som mestadels svår verkade ha ett motstånd mot kontakt med 
yttervärlden. Fem av sju informanter i min undersökning förmedlade att de kunde 
stå ut med att vistas i fängelset så länge inte yttervärlden gjorde sig alltför påmind. 

6.1.2 Information från personalen i fängelset 
Många tycktes känna motstånd mot att skaffa sig information från yttervärlden un-
der fängelsetiden. Men vad är det  då för annan information som rör  vardagen i 
verksamheten som upplevs som viktig att  få? Ett  viktigt ämne att  få information 
kring under fängelsevistelsen är sjukvård. Många av informanterna betonade vård 
som exempel på information som var  svårtillgänglig. I  Chatmans undersökning 
oroade sig internerna över sin vård då vårdpersonalen endast var tillgänglig när de 
befann sig på anstalten, vilket bara var på särskilda dagar.117 En liknande oro berät-
tade flera av informanterna i denna undersökning om.

Erika ansåg att hon hade bra kontakt med sjukvården på grund av att hon har 
en sjukdom som kräver regelbundna tester och medicinering. På grund av sin sjuk-
dom träffade Erika en sjuksköterska flera gånger i veckan och kunde vid de tillfäl-
lena passa på att ta upp andra hälsorelaterade frågor om hon undrade något. Erika 
förklarade att hon tror att det inte är lätt att begära vård på anstalten men att hon 
hade ”tur” som träffade sjuksköterskan regelbundet.118

Frida berättade i sin tur om att hon en gång ville ha en huvudvärkstablett. Hon 
blev ombedd att skriva en anhållan.119 Tre dagar senare fick hon sin tablett, men då 
hade huvudvärken gått över.120 Handlingen Frida utförde var inom verksamhetens 
ramar men den var inte funktionell. Hon pratade först med någon som informerade 
om att hon enligt reglerna skulle fylla i en anhållan (det vill säga använda redskapet 
blankett) vilket hon gjorde. Trots att hon gjorde som hon blev tillsagd blev inte re-
sultatet lyckat.

Miko upplevde ett  vårdrelaterat informationsproblem som hade att  göra med 
att  han påbörjade en medicinering när han satt  på anstalt.  När han frigavs (men 
fortsatt  var kopplad till frivården) ville han veta vart han skulle vända sig för att  
fortsätta få sin medicin utskriven. Miko beskrev problemet: 

1 1 7  Chatman, E. A. (1999)”A Theory of Life in the Round”, s. 210.
1 1 8  Inspelning och transkription. Erika (2013), intervju.
1 1 9  En anhållan är en blankett man får fylla i om man vill ansöka om något på fängelset. Det kan gälla till  
exempel besök, vård eller att få träffa sin advokat.
1 2 0  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
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I och med att jag har min ADHD-medicin så var jag tvungen att få den utskriven. Så kom 
jag ut och visste inte vem som skulle skriva ut medicinen. Så frågade jag kontaktpersonen,  
'Aha', sa denne, 'det vet inte jag'. Då ringde jag till frivården, där visste de ingenting. Som 
tur som var har jag varit med i ett ADHD-projekt så jag ringde ledaren där. 'Jag vet inte' sa  
hon, men hon ringde tillbaka nästa dag och sa att det är anstaltsläkaren som är ansvarig för  
det. Tills jag muckar är det den personen som ska skriva ut medicinen. Ingen inom Krimi-
nalvården visste alltså om hur det skulle vara, fastän det var deras egen läkare som hade an -
svar.121

Även i detta  fall följde Miko den rutin och de handlingar som var tillåtna inom 
verksamheten men han tog dessutom egna initiativ till att ringa fler samtal. Han frå-
gade sin kontaktperson som är den man enligt regelverket ska vända sig till. Sedan 
lade Miko själv ned tid på att ringa runt för att få svar. Till slut var det en person 
som kunde ge honom svar; Ledaren för ”ADHD-projektet” som var en person som 
Miko hade bra kontakt med och som han under intervjun beskrev i positiva orda-
lag. Tack vare att han själv hade skapat ett redskap, bekantskapen med ledaren för 
projektet, fick han den information han behövde. 

Handlingar i sociokulturell teori är ”målorienterade, individuella aktiviteter”.122 
Handlingarna inom en verksamhet utförs enligt de normer och regler som råder där 
och på det sätt som ses som mest funktionellt och relevant i den specifika verksam-
heten. Samtidigt är det handlingarna som bygger upp verksamheten och på så sätt 
återskapar den.123 I Mikos citat ovan tycks handlingarna vara anpassade till att på 
bästa möjliga sätt få tag i den information som eftersöktes. Att Miko inte fick in-
formationen på en gång verkar således inte bero på att han handlade på ett sätt som 
inte accepterades inom den verksamhet han befann sig, utan på något annat. Resul-
tatet blev att han till slut fick svar på det han efterfrågade men vägen från fråga till 
svar hade kunnat vara rakare. Det hade varit effektivare om anstalten hade haft ru-
tiner för att informera om hur man ska gå till väga för att få sin medicin utskriven. 
Situationen som Miko beskriver, att under anstaltsvistelsen få en ny medicin utskri-
ven, är säkert inte ovanlig.

Flera aspekter av citatet är talande för tendenser jag tycker mig kunna utläsa 
av empirin till denna undersökning:

• Det finns hjälp, stöd och information att  få från personalen på anstalter 
ibland. Det är dock bara de ur personalgruppen som upplevs som extra en-
gagerade, de som ”verkligen bryr sig” och som informanterna har litat på 
som upplevs ge adekvat information. Informanternas upplevelse tycks inte 
vara att systemet fungerar utan att det finns enskilda personer som ibland 
kan ge något extra.

• För att få rätt information om saker eller för att få tillgång till saker man 
har rätt  till (exempelvis besök, vård, studier och så vidare) krävs det att  

1 2 1  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 2 2  Säljö, R. (2005) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 138.
1 2 3  Säljö, R. (2005) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 138.
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man är driftig och handlingskraftig. Det är nödvändigt för internerna att 
vara personer som står på sig och som vet vad de vill. Det räcker inte alltid 
att enbart följa de påbjudna handlingarna inom verksamheten.

Synen på kunskap inom sociokulturell teori är att det  kollektiva hela tiden samspe-
lar med det individuella. En individ kan aldrig ha kunskap eller utvecklas om det  
inte sker genom kollektivet på något sätt,  all kunskap kommer någonstans ifrån. 
Beroende på hur omgivningen ser ut och vilka medierande redskap som finns till-
gängliga och som individen vet hur den ska använda, utvecklas människor olika.124 
Hur kan man då förklara att vissa interner kan vara mer driftiga och handlingskraf-
tiga när alla befinner sig inom samma verksamhet med samma klara regelverk? Hur 
människor lär sig saker handlar om hur man hanterar ”kunskaper och färdigheter 
som man exponeras för.”125 Man kan dock inte förstå lärande bara genom att se till 
individen och dess karaktärsdrag utan man måste se till de handlingar som utförs 
och de aktiviteter som skapar mening för individen. All kunskap finns dessutom i 
praktikgemenskaper. Erfarenhet av specifika verksamheter och praktikgemenska-
per är viktiga faktorer i hur skickliga människor är vid användandet av verksam-
hetsspecifika redskap.126 

Flera av informanterna i föreliggande undersökning hade mycket erfarenhet av 
Kriminalvårdens kontext. Dels hade vissa suttit många år (tio år eller mer) och i 
flera omgångar i fängelse, dels var alla informanter numera medlemmar i Tjuvgods, 
som bland annat arbetar för fångars rättigheter. Av erfarenheten lär man sig hur 
verksamheten eller dess sociala praktiker är organiserade, det hjälper en att handla 
på bästa sätt för att exempelvis få den information man vill ha. 127 Kunskapen som 
finns i verksamheten Tjuvgods sprids genom kommunikation som kan ge såväl 
praktisk information om regler och rättigheter som stöd och gemenskap och utbyte 
av erfarenheter. Känslan av att vara uppbackad kan ge kraft att be om något eller 
försöka förändra sin situation. Genom att man på dessa två sätt fått kunskap, erfa-
renheter och uppbackning kan det ha blivit lättare för vissa informanter att vara be-
stämda och målmedvetna om vilken information man har rätt till att få på anstalten. 
I Mikos citat ovan var det tack vare hans beslutsamhet som han efter mycket om 
och men fick den information han behövde. Förmågan till den beslutsamheten kan 
ha att göra med mångårig erfarenhet och stor kunskap och medvetenhet kring rät-
tigheter som delvis kan komma genom Tjuvgods.

Flera informanter berättade om att de inte fått tillräcklig eller adekvat informa-
tion från personalen på anstalten (både när det gällde frigivning och andra saker 
som gällde vardagen på anstalten). Med detta sagt har ett flertal av informanterna 
givit exempel på undantagsfall där någon ur personalen varit extra engagerad eller 

1 2 4  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 62.
1 2 5  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 66.
1 2 6  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 66.
1 2 7  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 67.
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”sjysst”, alternativt att  informanten själv varit påstridig och genom sitt  beteende 
fått igenom förbättringar. Erika berättade: ”Jag fick strida för att komma in på en 
avdelning som var bättre. De tyckte jag var ett hopplöst fall.”128 Detta citat handlar 
om information därför att det säger att kunskapen om (informationen om) hur man 
gör för att komma till en annan avdelning inte fanns tillgänglig utan spreds på ett 
informellt plan. Erika beskrev det som att hon, tack vare sin förmåga att stå på sig, 
fick hamna på en annan avdelning på anstalten. Det rörde sig om en avdelning som 
var vårdinriktad dit hon ville flyttas på grund av missbruksproblematik. Erika och 
några till av informanterna gav uttryck för att de upplevde det som att Kriminalvår-
den erbjuder mindre stöd och vård till äldre fångar och missbrukare än till yngre. 
Mimmi och Erika berättade att de trodde att det beror på att man inte tror att äldre 
fångar har förmågan att  ändra sig. Mimmi förklarade att  hon - trots  att  hon kan 
räknas till kategorin äldre fånge -   en gång fick komma till ett behandlingshem tack 
vare en ovanligt engagerad fängelsechef:

Vi hade en bra direktör ute på [anstaltens namn] som såg till att det var bra ett tag. Det var  
hon som såg till att jag hamnade på [behandlingshemmets namn] och det fick hon slåss för.  
Det slutade med att jag var drogfri i fyra och ett halvt år. Det går, det beror helt på vem som  
jobbar för en.129

Även detta citat uttalar en känsla och en erfarenhet av att det går att få hjälp från 
Kriminalvården men att det krävs personal som ”slåss” för en. Citatet visar hur be-
tydelsefullt ett sådant engagemang kan vara. Det kan också tänkas vara så att för 
att få en från personalen extra engagerad behöver man själv först själv vara engage-
rad  och målmedveten.  Detta  verkar  vara  fallet  i citatet  om behandlingshemmet 
ovan. Även Frida bekräftade detta då hon slutligen sade om huvudvärkstabletten 
som hon väntade på i tre dagar, att om det hade varit ”någon sjysst” som jobbat 
hade hon fått den på en gång.130

I den tidigare forskningen finns flera exempel på rättigheter och fördelar som 
internerna uppnått för att de själva jobbat hårt för att få dem. Ett exempel är resul-
taten av undersökningen i uppsatsen Åt var bov efter behov som handlar om hög-
skolestudier på anstalt.  Författarna kommer där fram till att  det  verkar som att  
högskolestudier på anstalt ”inte skulle varit möjliga om inte internerna själva hade 
utövat  påtryckningar.”131 I  sociokulturell teori ses slitningar och konflikter inom 
verksamhetssystemen som en beståndsdel som alltid  finns i  olika utsträckning. 
Spänningarna inom systemen leder ofta till förändringar av större eller mindre art.132

1 2 8  Inspelning och transkription. Erika (2013), intervju.
1 2 9  Inspelning och transkription. Mimmi  (2013), intervju.
1 3 0  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
1 3 1  Berg, L. & Willoughby-Gee, R. (2004). Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners  
högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hal l, s. 67.
1 3 2  Säljö, R. (2005) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 139.
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6.1.2.1 Information om frigivning 
En specifik form av information som en intagen kan få från personalen i fängelset 
är information om frigivningen och tiden därefter. Många ville, som jag redan visat, 
förbereda sig för frigivningen trots att den kunde upplevas som jobbig att tänka på. 
Flera av informanterna uttryckte ett missnöje med hur informationen kring frigiv-
ningen fungerar idag och berättade om att det var annorlunda och, i vissa avseen-
den, bättre ställt med informationen ”förr”. Mimmi förklarade på följande sätt: 

Förut fanns det motivatörer som kom till anstalter, men allt sånt där är indraget. Dom kom 
ut till anstalter och informerade om alternativ, ´det här har du möjlighet att göra.´133 

Även Miko uttalade sig om detta: 

Om man  kom in  då,  på ett  tioårigt  fängelsestraff exempelvis,  så sa dom:  'OK tio år,  då 
kanske du kommer ut om sju år och då måste du naturligtvis ha en bostad. Då gör vi en an-
sökan till bostadsförmedlingen.'134 

Detta låter som ett effektivt sätt att förbereda en persons frigivande. Dock fungerar 
det inte längre på det sättet  berättade Miko: ”[...]  idag är det kontaktpersonerna 
som sköter den sociala biten på fängelset. De har väl gått  nån 14-dagarskurs. Så 
oftast har jag märkt att jag ju kan mer om det än dom.”135

Flera informanter berättade om och hade synpunkter på, systemet med kon-
taktpersoner. Kontaktpersonerna är fångarnas bästa och enda redskap för att få in-
formation som rör dem personligen, exempelvis för att planera frigivningen. Kon-
taktpersonerna kan bara nås när de befinner sig på anstalten vilket är några dagar i 
veckan. Jag tolkar det som att systemet är något som kan leda till brist på informa-
tion från personalen. Det kan också leda till att  mindre information sprids kring 
möjliga tillvägagångssätt  efter frigivningen. Frida beskrev sin syn på kontaktper-
sonssystemet:

Fick man info så fick man det av sin kontaktman, ingen annan. Om jag ville få hjälp att kol-
la något som hade med mig att göra så fick jag vänta tills den personen jobbade. Det kunde  
ta flera dagar ibland. Då får man gå och vänta fast det kan gälla något viktigt. 136

För Miko tycks det vara viktigt att personalen har en adekvat utbildning, han be-
skrev systemet som det var förut: ”Förut fanns det assistenter som det hette och 
dom var verkligen på våran sida, och hjälpte oss. De var utbildade socionomer of-
tast.”137 Miko hade dessutom en idé kring varför det är sämre informationsförsörj-
ning nu än förut: ”På fängelserna nu går alla resurser åt till inre och yttre säkerhet, 

1 3 3  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
1 3 4  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 3 5  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 3 6  Inspelning och transkription.  Frida (2013), intervju.
1 3 7  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.

39



det är det som är problemet.”138 Problemet kan bero på att pengar läggs på säkerhet 
istället för på personal som arbetar med motivation och information menar Miko.

Ett  problem med informationsförmedling kring frigivandet från personalen till 
de intagna verkar vara att det ibland saknas förtroende mellan de två grupperna. I 
Mikos citat ovan verkar det bristande förtroendet delvis handla om en upplevelse 
av att personalen har en bristande utbildning. Förtroendet kan även brista på grund 
av att man gjort erfarenheter av att inte få det stöd man vill ha, detta är något som 
kan skönjas i flera av intervjuerna. I dessa fall blir således de erfarenheter, som kan 
hjälpa en att handla på det sätt man har lärt sig kan fungera i verksamheten (som 
till exempel att vara påstridig), göra att man får mindre information. Detta för att  
erfarenheterna även säger en att personalen ändå inte kan hjälpa en. Det bristande 
förtroendet kan förklaras med de olika positioner en intern och en anställd inom 
Kriminalvården har. Det kan också förklaras med att personalen tillhör andra socia-
la praktiker än fångarna där kanske andra normer råder och andra saker ses som 
viktiga. Jag återkommer till detta, först några fler exempel.

De flesta av mina informanter tyckte inte de hade fått tillräcklig information 
om frigivandet. Alla informanter menade att detta var ett problem. Flera av infor-
manterna hade en bostad och vissa hade arbete när de blev frigivna. Den bristande 
informationen skapade inte ett akut problem för just dem. Alla informanter kände 
dock andra som inte hade haft ett hem eller en plan när de kommit ut och där bris-
ten på information således fått praktiska följder. Lars uttalade sig på följande sätt  
kring förberedelserna inför frigivningen: 

Man måste göra allting själv idag, precis allt. Min polare har suttit tio år och jag fick säga 
till honom att ställa sig i bostadskö. Han hade ingen koll alls, inte plitarna heller. Folk behö-
ver stöd i det där.139 

Mimmi hade liknande erfarenheter. När jag frågade om det var någon specifik in-
formation som hon led brist på under anstaltsvistelsen140 svarade hon:

Det var just det att vi inte fick information om vart vi skulle vända oss för att få hjälp med  
bostad och sysselsättning. Ingen frågade vad jag har för intressen och det fanns ingen info 
om hur jag gör om jag vill börja plugga igen. Det behövs  någonstans dit man kan vända sig.  

Vart vänder jag mig för att få hjälp? Någonstans där det finns ett annat liv där jag kan  
vara ren. Någon som visar vilka alternativ som finns.141

Mimmi efterlyste information om hur man kan söka bostad och sysselsättning och 
bli fri från sitt missbruk. Hon ansåg att Kriminalvården skulle vinna mycket på att 
fråga mer om vad varje person har för tankar kring sin framtid. På så sätt skulle 

1 3 8  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 3 9  Inspelning och transkription. Lars (2013), intervju.
1 4 0  Denna fråga ställdes i alla intervjuer, se bilaga 1. ”Intervjuguide”. 
1 4 1  Inspelning och transkription. Lars (2013), intervju.
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återfallen bli färre då varje person skulle känna att han själv hade valt vilken väg 
han vill gå.142

Sex av sju informanter  beskrev upplevelsen av information om frigivningen 
som bristfällig. Erika var undantaget som ansåg att det finns information att få bara 
man bestämmer sig för att ta den. Vidare sade hon att hon inte tror att det skulle 
göra någon skillnad om det fanns bättre information för att det är bara man själv 
som kan bestämma sig för hur man vill leva. Det spelar inte så stor roll hur infor-
mationsutbudet ser ut menade Erika.143

Att flera av informanterna på ett mycket klart och genomtänkt sätt kunde be-
skriva denna brist på information kan återigen ha ett  samband med den sociala 
praktiken  på  verksamheten  Tjuvgods.  Det  vill säga  att  inom Tjuvgods  träffas 
många personer som har liknande erfarenheter, gemensamma erfarenheter kan vara 
lättare att uttrycka än individuella. Säljö menar att vi socialiseras till att delta i olika 
aktiviteter och där anpassar (appropierar) våra tänkesätt och förmågor som vi se-
dan kan använda i nya situationer.144 Det är således möjligt att  i gemenskap med 
andra fångar dela och ta  del av erfarenheter  som gör  det  lättare  att  skönja ett  
mönster i upplevelsen av att få för lite stöd eller information. Vidare skriver Säljö 
att den position vi innehar i en social praktik är viktig för hur vi lär.145 Positionen att 
vara fånge i en social praktik på fängelset där man ställs emot de som arbetar där 
och vill ha något från den gruppen tydliggör en maktobalans mellan de olika grup-
perna. Makt är en viktig faktor när det kommer till kunskap menar Säljö, ”den som 
inte har kunskap, blir beroende av den som har kunskap.”146 Vidare menar Säljö att 
kunskap ”är en utgångspunkt för maktutövning genom att  den som har kunskap 
kan skaffa sig privilegier av olika slag.”147 En kriminalvårdares och en intagens po-
sition i den sociala praktiken skiljer sig tydligt åt och detta kan vara en bidragande 
faktor till att förtroendet brister när informationsbehov uppstår. Förutom den fak-
tiska bristen på information kan denna skillnad bidra till att man redan innan man 
frågar, tror att man inte ska få bra information från någon i personalgruppen. 

6.1.3 Information inom grupper i fängelset
Det tycks vara en fördel för intagna på anstalter att vara viljestarka och handlings-
kraftiga, både för att få information och i andra avseenden. Informationen från per-
sonalen i fängelset har visat sig upplevas som bristande. Ett annat sätt att dela in-
formation är i grupper av fångar där en fördel är att alla formellt sett befinner sig i 
samma position i den sociala praktiken. 

1 4 2  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
1 4 3  Inspelning och transkription. Erika (2013), intervju.
1 4 4  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 87f.
1 4 5  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 88.
1 4 6  Säljö, R. (2005) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 102.
1 4 7  Säljö, R. (2005) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 102.
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Några av informanterna talade varmt om erfarenheten av när det har varit ”bra 
grupper” som suttit på samma avdelning tillsammans och stöttat varandra. Återigen 
kan vi se till den grupp som Chatman kallar för locals, de intresserar sig primärt för 
varandra och den miljö de befinner sig i och som har blivit hela deras värld. I Chat-
mans undersökning beskrivs gruppbildningen som något som försvårar förberedel-
ser för frigivande och kontakten och intresset  för saker och människor utanför 
fängelset. Chatman benämner dessutom en annan grupp; cosmopolitans. Cosmopo-
litans har inte många relationer i fängelset utan anstränger sig i högre grad att hålla 
igång relationer med människor utanför.148 I min undersökning tycker jag att det är 
svårt att urskilja dessa två typer. Jag har fått en annan och mer positiv bild av hur 
grupper av intagna kan fungera där kommunikation inom grupper på olika sätt kan 
underlätta tiden på anstalten och i förlängningen även tiden efter. Säljö menar att  
muntlig mediering ofta är lättare att förstå än skriftlig. Språket är inom sociokultu-
rell teori en uppsättning redskap. Ord och termer som används är historiska och 
har vuxit fram i gemenskaper.149 Kommunikation i en fysisk grupp eller gemenskap 
ger möjlighet för personerna att stämma av med varandra, återkoppla och anpassa 
sig till varandra och se till att alla förstått.150 Säljö exemplifierar med studier gjorda i 
skolmiljö som visar att elever presterar bättre och har lättare att förstå i muntligt 
medierade sammanhang jämfört med skriftliga där en text först måste tolkas innan 
problemet kan lösas.151 Vid muntlig mediering hoppar man över steget texttolkning 
och informationen som förmedlas muntligt kan därmed upplevas som enklare att ta 
till sig. Samtalet, skriver Säljö, är ”den viktigaste arenan för lärande”.152

Frida och Mimmi tog upp positivt grupptryck under intervjuerna. Frida berät-
tade:

Det var jättebra tjejer som var där inne när jag satt, jag hade roligt där på grund av det. På  
det sättet lärde man sig mycket.153 

Även Sami berättade om att även om att han upplevde inlåsningen som ångestfylld 
kunde det underlätta om ”man har tur och får sitta med bra personer.”154 Mimmi 
förtydligade att det inte bara handlade om att ha roligt utan om att peppa varandra 
till att må bättre och få det lättare i framtiden:

[…] grupptrycket betyder allt. Det är det starkaste tryck vi har. Där spricker det oftast. Sitter  
det några tjejer som har den här kraften då blir det ofta väldigt bra. Men det är bara den pe -
rioden. Sen muckar dom och allt blir som vanligt igen.155 

1 4 8  Chatman, E. A. (1999) ”A Theory of Life in the Round”, s. 107.
1 4 9  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 33.
1 5 0  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 38.
1 5 1  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 38f.
1 5 2  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 33.
1 5 3  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
1 5 4  Inspelning och transkription. Sami (2013), intervju.
1 5 5  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
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När gruppen genom kommunikation skapade ett positivt grupptryck kunde inter-
nerna dra igång projekt eller informera varandra om bra behandlingshem eller sätt 
att få bostad och arbete på. Mimmi tyckte att anstalterna inte tar tillvara på denna 
kraft tillräckligt väl, utan att det kan fungera bra så länge dessa driftiga grupper är 
tillsammans. Men när de splittras märks det att  den positiva känslan av stöd och 
vänskap inte finns kvar. De projekt som dragits igång tar slut och nästa grupp in-
tagna måste själva skapa nya strategier för sitt liv på anstalten. Mimmi är en av 
dem som uttryckte kritik mot att  informationstillståndet och motivationen på an-
stalten tycks vara avhängig enskilda gruppers initiativförmåga ”Det är hela tiden 
beroende på dom som sitter, vad dom orkar göra, och så ska det ju inte vara.”156 En 
del av empirin visar således att det finns en positiv syn på grupper som är välfunge-
rande såväl som stöd och informationsförmedlare. Men det finns också kritik som 
säger att  grupperna borde vara ett  komplement till annan information och annat 
stöd som kommer från formellt håll. Mimmi fortsätter: ”Det är inte vi som ska dri-
va allt.  Det  är  dom som ska lägga grunden och värderingarna för hur det  ska 
vara.”157 

Det kan vara så att upplevelsen av att handla själv och använda varandra som 
redskap för att få information och veta att detta är den mest tillförlitliga informatio-
nen som finns att tillgå, bidrar till den misstro mot information som kommer från 
anstaltens håll som nästan alla informanter gav uttryck för. Misstron kan vara del-
vis baserad på en erfarenhet av att inte ha blivit bemött på rätt sätt eller att ändå 
inte ha fått rätt information. På grund av denna misstro kan information som sprids 
genom kommunikation i en grupp där alla befinner sig i samma situation vara be-
tydligt lättare att  ta  till sig. Handlingen att  kommunicera i grupper  är också en 
handling som är tillåten inom verksamheten. Det skulle kunna beskrivas som att 
fångarna i dessa fall använder varandra som redskap. Ett problem med detta sätt att 
dela information är att alla kanske inte har en självklar plats i gruppen. Om infor-
mationen på ett mer strukturerat sätt kom från anstaltens håll skulle det gå att för-
säkra sig om att den nådde ut till alla på anstalten.

Det kan finnas likheter mellan hur informationen i grupperna på fängelset kan 
fungera och hur informationen som sprids inom Tjuvgods fungerar. Förutom att 
det, som Säljö visar, kan vara lättare att ta till sig information genom tal jämfört 
med skrift, kan känslan av jämbördighet skapa ett bra klimat. Alla som är medlem-
mar där har själva suttit på anstalt och har därmed varit del av praktiken ”att bli fri-
given efter ett fängelsestraff” vilket kan göra det lättare att lita på att den informa-
tion man får är korrekt. Jag tar upp mer om Tjuvgods i senare kapitel. Min slutsats 
är:

1 5 6  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju. 
1 5 7  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
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Det kan av olika skäl vara lättare att ta till sig information genom kommu-
nikation med människor som har varit eller är i samma situation som man 
själv. Många är dock inte nöjda med att det ska vara en av de få sätten eller 
det enda sättet att få information utan tycker att den även ska komma från 
Kriminalvårdens håll. 

6.1.4 Kontakt med personer utanför fängelset
En annan viktig informationsaspekt som indirekt påverkar hur frigivningen upplevs 
är hur kontakten med vänner, familj och andra ser ut under anstaltsvistelsen. I sin 
artikel ”Transitions from Prison to Community” från 2003 visar Christy Visher och 
Jeremy Travis att hur kontakten till familjen ser ut är en av de viktigaste faktorerna 
för huruvida en person kommer att återgå till fängelset efter frigivning eller inte.158 
Familjen var den grupp som flera av informanterna till denna undersökning höll 
kontakt med, genom besök och telefonkontakt.  Visher och Travis menar att  om 
kontakten med familjen är stabil förbättras förutsättningarna för att tiden efter av-
tjänat straff ska bli friktionsfri.159 Även i Helena Pennlöv Smedbergs uppsats Boken  
som bot och bildning beskrivs att goda relationer till familjen och särskilt mellan 
barn och föräldrar kan göra att man löper mindre risk att återfalla i kriminalitet.160 I 
Pennlöv Smedbergs undersökning handlar det om läsprojekt som funnits på svens-
ka och utländska fängelser och som har haft till syfte att stärka banden mellan fäder 
och barn. Ytterligare ett syfte som kom ut av projekten var att när banden mellan 
papporna och barnen stärktes var det lättare för papporna att inte begå brott då de 
var rädda att skada den goda kontakten med barnen.161

Många av informanterna i föreliggande undersökning berättade att de inte ville 
ha mycket kontakt med personer utanför fängelset på grund av att de  inte ville på-
minnas om yttervärlden när de försökte anpassa sig till fängelseverksamheten. 

Min tolkning är att  det för många kan vara dubbelt, att  man både värjer sig 
från kontakt och vill ha kontakt samtidigt. Flera informanter beskrev till exempel 
besök och telefonkontakt som väldigt viktigt.

På frågan om det var någon speciell information som han saknade i fängelset 
svarade Miko att det var kontakt med sina barn. Miko hade minderåriga barn och 
fick därför tillåtelse att prata med varje barn 15 minuter per vecka, men endast om 
de hade tillgång till en fast telefon. Alla telefonsamtal övervakades och det upplev-
des svårt att prata avslappnat berättade Miko vidare.162 

1 5 8  Visher, C. A & Travis, J. (2003) ”Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Pat -
hways”. s. 89.
1 5 9  Visher, C. A & Travis, J. (2003) ”Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Pat -
hways”. s. 100.
1 6 0  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bor och bildning, s. 62.
1 6 1  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bor och bildning, s. 62.
1 6 2  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.

44



Erika berättade att hon endast fick använda telefonen en kvart i veckan vilket 
gjorde det svårt att hålla kontakt med folk och det kändes alldeles för lite. Hon fick 
besök av sin mamma varje helg men beskriver att besöken egentligen var mer vikti-
ga för mamman än för henne.163 Frida berättade att hon fick ringa ett nummer en 
gång i veckan. Hon ringde hem till sin farfar dit hennes vänner och pojkvän fick gå 
varje torsdag om de ville prata med henne. Det var mycket viktigt för henne att alla 
som kunde kom dit.164 Förutom Frida, beskrev flera av informanterna besök och te-
lefonkontakt  som något  odelat  positivt  och viktigt.  Frida beskrev det  dessutom 
som en positiv påminnelse om att ett annat liv väntade efter straffet. 

En annan grupp informanter kunde dock uppleva besöken som jobbiga, till ex-
empel Miko som förklarar: ”Det är jobbigt att ha besök så jag tog bara besök av 
ungarna var sjätte vecka.”165 Särskilt jobbiga upplevdes besök från barnen:

Det är inte roligt att ta in barn på fängelset, det är ett litet äckligt besöksrum på kanske tio  
kvadratmeter med ett litet bord och en galonsoffa. Det är ett jävla problem.166 

Vissa av informanterna hade även kontakt med sina arbetsgivare under anstaltsvis-
telsen. 

Vi kan se att motivationen för handlingarna som syftar till att hålla kontakten 
med familj eller andra såg olika ut för olika personer och antagligen också kan vari-
era för varje person. Vissa höll kontakten för de andras skull och vissa för sin egen. 
Det som gör det svårt med besök och kontakt för vissa är att de sociala praktiker-
na inom kontexterna Kriminalvården och resten av samhället ser olika ut. Eftersom 
kontexten Kriminalvården är del av den större kontexten resten av samhället är det 
möjligt att i fängelset lägga mer vikt vid sociala sammanhang utanför. Fridas citat 
ovan där hon lägger stor vikt vid kontakten med familj och vänner utanför fängel-
set är ett exempel på detta. Sex av sju informanter upplevde kontakt med männi-
skor utanför under fängelsevistelsen som delvis problematisk. 

I denna aspekt av information i fängelset är verksamhetens regler framträdan-
de. Handlingarna är tillåtna men enbart under vissa villkor. Operationerna måste 
följa bestämda regler. Operationer är de komponenter som utförs rutinmässigt un-
der en handling.167 Det är i operationerna som reglerna blir synbara därför att det är 
de moment som konkret utförs i en handling. Att komma på att man vill ringa ett  
samtal till någon är en handling. I en anstaltsmiljö behövs fler operationer än att  
bara knappa in telefonnumret. Först måste i vissa fall en anhållan fyllas i där önskan 
om att ringa ska beskrivas skriftligen. Sedan kan man behöva se till att det finns en 
fast telefon att ringa till och dessutom se till att alla man vill prata med har möjlig-

1 6 3  Inspelning och transkription. Erika (2013), intervju.
1 6 4  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
1 6 5  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 6 6  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 6 7  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 138.
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het att befinna sig vid den telefonen vid rätt tidpunkt. Vad som kännetecknar ope-
rationer är att de efter ett tag blir till rutin.

Säljö beskriver en undersökning med skolbarn som motiverades att stå stilla så 
länge de kunde under olika lekar. Det visade sig att  samma barn kunde prestera 
helt olika beroende på vilken motivation som fanns för handlingen.168 Det samma 
kan gälla för de personer som deltagit i föreliggande undersökning. Handlingen att 
vilja ta kontakt får olika känslomässig effekt beroende på vilken motivation som 
finns för handlingen. Effekten påverkas också av de olika operationer som är nöd-
vändiga för att nå till målet, till exempel ett bokat besök eller en telefontid. Till ex-
empel kan det tänkas att man kan bli besviken på ett vardagligt samtal om man för 
att  få ringa det  har fått  utföra  ett  flertal operationer  och handlingar och därtill 
kanske har fått vänta flera dagar tills handlingen skulle ske. En annan stark påver-
kan är om telefonsamtalet eller besöket är övervakat. Då blandas nämligen olika 
sociala praktiker, fängelseverksamheten och dess normer gör sig då hela tiden på-
mind i ett sammanhang som vanligtvis påträffas utanför fängelset. 

6.1.5 Fängelsebiblioteket
Av mina sju informanter var det fyra som hade mycket att säga om fängelsebiblio-
tekens och läsningens betydelse. Dessa var Mimmi, Frida, Peter och Miko. Av de 
tre andra hade två ingen direkt erfarenhet eller åsikt om biblioteket och en ansåg 
att det var lättare att köpa böcker än att låna.

För dem som tyckte att  biblioteket var en viktig plats fanns flera skäl, infor-
manterna motiverade det på olika sätt. Dels att biblioteket var viktigt i egenskap av 
en plats som skiljer ut sig från resten av anstalten, dels på grund av de funktioner 
som finns att använda i biblioteksverksamheten. Dessa två nivåer underbygger var-
andra i ett sociokulturellt perspektiv. Att andra handlingar är tillåtna och påbjudna i 
en kontext gör att kontexten blir annorlunda. Jag beskriver och analyserar nivåerna 
var för sig till en början. I detta avsnitt beskrivs först platsens betydelse och sedan 
läsningens och böckernas betydelse. 

Biblioteket  kan beskrivas som en verksamhet i verksamheten där de sociala 
praktikerna delvis skiljer sig från resten av fängelseverksamhetens. Orsaken till det-
ta kan vara att  fängelsebiblioteken ska likna folkbiblioteken utanför fängelset för 
att det ska kännas hemtamt att gå till ett bibliotek efter anstaltsvistelsen.169

När biblioteket som plats beskrevs som betydelsefull var det för att det var en 
plats där man kunde känna sig friare och där man hade rätt  att  söka information 
själv och fråga bibliotekarien om hjälp. En annan faktor som bidrar till att bibliote-
ket är en annorlunda plats i fängelset är att  bibliotekarier inte är kriminalvårdare 
och därmed inte har en övervakande funktion. På grund av det kan relationerna se 
annorlunda ut mellan en intagen och en bibliotekarie än mellan en intagen och en 

1 6 8  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 132.
1 6 9  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bor och bildning, s. 60.
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anställd på Kriminalvården. Detta framkommer i Pennlöv Smedbergs uppsats  Bo-
ken som bot och bildning där bibliotekarierna på anstalter upplevde att de blev väl 
bemötta  av de intagna just  på grund av att  de tillhörde en utomstående yrkes-
grupp.170 Peter skildrar bibliotekarierna han har haft kontakt med på anstalter: 

Underbara människor de där bibliotekarierna, vi kom så jävla bra överens, […] Biblioteken 
har varit jävligt bra på alla fängelser jag har suttit. Man har fått förslag på liknande böcker  
och författare man aldrig har hört talas om.171

Vi kan i citatet urskilja en helt annan ton när bibliotekarierna beskrivs än när krimi-
nalvårdare beskrevs i tidigare kapitel. Detta kan återigen förklaras med att  andra 
sociala praktiker är förhärskande i fängelsebiblioteket än i resten av anstalten. Att 
man har andra förväntningar på biblioteket än på sin kontaktperson som ska hjälpa 
till med allt som gäller vistelsen på fängelset och frigivningen spelar nog också in. 
Det är troligt att den situerade identiteten som ”fånge” har en möjlighet att luckras 
upp under ett biblioteksbesök. I biblioteket kan man till exempel låna böcker som 
man även brukar läsa när man inte sitter fängslad. På så sätt kan biblioteket vara en 
plats på fängelset där fängelserollen, den situerade identiteten som fånge, inte är 
lika självklar och därmed kan det vara en plats där det är möjligt att tänka på ytter-
världen eller på att man själv ska bli frigiven. Biblioteket skulle på detta sätt kunna 
vara en mycket givande plats att förbereda sig för frigivandet även på ett mer utta-
lat plan.

Erika spenderade inte mycket tid på fängelsebiblioteket. Hon tyckte att det var 
för lång väntetid på de böcker hon ville läsa. ”Jag fick läsa vad jag ville men myck-
et fanns inte. Det var lång kö till böcker. Så det var smidigare att be någon som 
skulle hälsa på att köpa böcker.”172 

Mimmi beskrev bibliotek som en viktig funktion i anstaltsmiljön men hon ansåg 
att bibliotekarierna borde ta en mer aktiv roll för att uppmuntra interner till att läsa. 

Bara att en bibliotekarie kommer och frågar  vad man är intresserad av eller ger förslag på 
böcker. Eller vad man har för intresse, det kan göra jättestor skillnad. 173 

Skillnaden Mimmi talar om gäller inte bara att fler böcker skulle lånas av interner 
under uppmuntran, utan hon menar att när man minns sina intressen eller upptäcker 
böcker har man samtidigt möjlighet att komma på vad man själv skulle vilja göra i 
framtiden. 

När Mimmi satt häktad arbetade hon för att få ett större bestånd i bokvagnen 
som fanns där: ”Jag blir så arg när jag tänker på det. På häktena. Jag bråkade i så 
många år för att få dit böcker. Det fanns aldrig böcker. Man vill bara ha nånting att 

1 7 0  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bor och bildning, s. 58.
1 7 1  Inspelning och transkription. Peter (2013), intervju.
1 7 2  Inspelning och transkription. Erika (2013), intervju.
1 7 3  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
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fly in i.”174 Mimmi beskrev i det fallet läsandet som en verklighetsflykt. Det var flera 
informanter som beskrev läsningen som verklighetsflykt när de beskrev tiden på 
häktet.

En person kan bli häktad om det föreligger en misstanke om ett brott som kan 
ge mer än ett  års fängelse. Villkoren för häktning är också att  det ska finnas en 
misstanke om att personen kommer fortsätta begå brott eller hålla sig undan.175 En 
anhållan ska göras inom två veckor under tiden personen sitter häktad men tiden 
kan i vissa fall förlängas.176 Under häktestiden vet man således inte huruvida man 
kommer att bli dömd för något brott eller bli frisläppt. På häktena sitter man ofta 
mer isolerad än på fängelserna. Detta bidrar till att böcker blir viktiga för många in-
tagna. På fängelser finns det möjlighet till studier och arbete på ett annat sätt. Där 
är inte läsningen den enda distraktionen från verkligheten i samma grad som i häk-
tet.

I Boken som bot och bildning beskriver en fängelsebibliotekarie hur hon upple-
ver häktades relation till biblioteket. Hon tycker att det verkar som att många har 
kunskap om bibliotek och litteratur och många vet precis vad de vill läsa. Hon po-
ängterar också att många bara har tid att läsa under anstaltsvistelsen.177 Frida och 
Miko bekräftade denna bild, de sade båda att de läste mycket under anstaltsvistel-
serna. Miko utbildade sig dessutom under en tid på anstalt, biblioteket fick betydel-
se för honom som studieplats och som ställe där han fick tag i studielitteratur. 

I Åt var bov efter behov undersöks bland annat skolans och bibliotekets bety-
delse på anstalter och även bibliotekets eventuella betydelse vid frigivning.178 För-
fattarna kommer fram till att många interner de intervjuat var missnöjda med bibli-
oteket på grund av deras korta öppettider och att de bara hade öppet en gång per 
vecka på den undersökta anstalten. Biblioteken hade dessutom sagt upp samarbetet 
med folkbiblioteken i den aktuella kommunen vilket lett till att det inte längre var 
möjligt att fjärrlåna böcker. Det fanns heller inga internetuppkopplade datorer på 
anstaltsbiblioteket  vilket  försvårade  informationssökning.179 De intagna efterlyste 
mer tid då en bibliotekarie arbetar på biblioteket för möjlighet till sökhjälp och lik-
nande. Uppsatsförfattarna kommer fram till att det vore bra om anstaltsbiblioteken 
vore mer som vanliga folkbibliotek.180 Samma argumentation framkommer i boken 
Library services to the incarcerated som menar att  bibliotekets betydelse på an-

1 7 4  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
1 7 5  Polisens webbsida >Lagar och regler >Misstänkt gripen anhållen häktad [hämtad 2013-02-26].
1 7 6  Polisens webbsida >Lagar och regler >Misstänkt gripen anhållen häktad [hämtad 2013-04.19].
1 7 7  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bor och bildning, s. 35.
1 7 8  Berg, L. & Willoughby-Gee, R. (2004). Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners  
högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall.
1 7 9  Berg, L. & Willoughby-Gee, R. (2004). Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners  
högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall , s. 62.
1 8 0  Berg, L. & Willoughby-Gee, R. (2004). Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners  
högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall , s. 61 ff.
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stalter är stor och att de därför borde hålla mycket kvalitet och efterstäva att vara 
som folkbibliotek utanför fängelset.181 

I min undersökning var som redan framkommit nästan alla nöjda med biblio-
teksverksamheterna på anstalterna. Ingen av mina informanter hade någon önskan 
om att använda internet under anstaltsvistelsen. Den bristande tillgången till inter-
net var därför inte märkbar för dem. Verksamheterna framstod som mycket bety-
delsefulla för flera informanter. Flera uttryckte dock en oro för att det ska bli färre 
bibliotekarier och att tillgången fängelsebiblioteken kommer att minska i framtiden, 
både genom kortare öppettider och genom att biblioteket har öppet färre dagar. 

6.1.5.1 Läsandets funktioner
Informanterna uppgav att om det var något speciellt de ville ha reda på i verksam-
heten fängelset fick de fylla i en anhållan för att prata med kontaktpersonen. Ope-
rationerna som hörde till handlingarna var således skriftliga. Att ha tillgång till det 
medierande redskapet skrift är därför av betydelse i fängelseverksamheten, det hjäl-
per en att få tillgång till funktioner som besök och andra rättigheter. I det avseen-
det har fängelsebiblioteken fått beröm från mina informanter. Läsning kan vara en 
väg in i att ”vänja sig vid bokstäverna” och därmed lära sig och vänja sig vid att  
fylla i blanketter och liknande menade informanten Mimmi.

Då [när man börjat läsa böcker] kommer det ofta det där med blanketterna och allt det där.  
Alltså om bokstäverna börjar komma så kommer det andra också. Då vågar man be om blan-
ketter till slut. Har du inte bokstäverna så är det ett fasansfullt handikapp. Tänk dig alla dom 
som sitter och har slutat skolan i typ fjärde klass, dom har ju inte nån koll på bokstäverna  
och språket.  Då kan vi köra över dem också. Tänk så mycket myndigheter och så mycket  
ställen det finns som man ska vända sig till. Jag hinner ju tröttna för att det är så komplice-
rat och så rörigt och hur ska en människa då som inte vet nånting kunna det.182

Av citatet går att utläsa dels att handlingen att be om en blankett för att skriva en 
anhållan är en av operationerna som måste göras för att  få information, dels att  
nästa steg är handlingen som kräver att man ska kunna formulera sig och ha till-
gång till redskapet skrift för att skriva anhållan. Denna förmåga är en fördel att ha 
både på anstalten och utanför. 

I det sociokulturella perspektivet ses mediering som resultatet av användande 
av redskap. Mediering innebär att  redskap spelar roll för hur världen uppfattas. 
Mediering är dock inte alltid något som gör det lättare att kommunicera utan den 
underlättar endast i de fall individen är bekant med redskapen och därför kan an-
vända sig av dem på ett effektivt sätt. Den som inte har tillräcklig kunskap om red-
skapen har ingen nytta av dem.183 

1 8 1  Clark, S. & MacCreaigh, E. (2006) Library Services to the Incarcerated: Applying the Public Library
Model in Correctional Facility Libraries.
1 8 2  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
1 8 3  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 37.
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I citatet ovan är redskapen läsande och skrivande, Mimmi nämner människor 
som inte ”har bokstäverna”. De har inte tillgång till den mediering av verkligheten 
som sker genom böcker och de har inte heller tillgång till skriftliga redskap som att  
skriva anhållan eller fylla i blanketter. I det sociokulturella perspektivet beskrivs lä-
roprocessen när man lär sig använda kulturella redskap (till exempel att läsa böck-
er) som en process där individen genomlever flera olika faser. I den första fasen får 
individen kontakt med redskapet, antingen hör man andra använda ett språklig red-
skap eller så iakttar eller prövar man ett fysiskt redskap. Om man befinner sig i en 
biblioteksmiljö ser man till exempel böcker även om man själv inte är intresserad av 
att läsa och man kan bläddra i en bok utan att läsa den. Om man sedan fortsätter  
att intressera sig för redskapet kommer man i nästa fas använda det mer regelbun-
det och förstå hur det fungerar och på vilka sätt det går att använda. I en sista fas 
normaliseras redskapet och man vet precis hur det används i den sociala praktik 
där man nyttjat det. I detta skede känns det ofta självklart att  använda redskapet 
och det kan vara svårt att sätta sig in i att inte kunna använda det.184 

I Mimmis citat ovan gör hon ändå just det. Trots att hon själv läser mycket och 
genom det har lätt för att formulera vad hon vill säga tycker hon att kontakt med 
myndigheter och blanketthantering kan vara komplicerat. Med utgångspunkt i den 
upplevelsen sätter hon sig in i en annan persons situation, en som inte har samma 
självklara tillgång till språket.

Innan den första fasen inleds är det vanligt att ett motstånd uppstår hos indivi-
den. Motståndet beror på att den mening som finns att få genom redskapet inte är 
tillgängliga för individen i ett första stadium. ”De kollektiva erfarenheter som kodi-
fierats i redskapet, och dess användning i en viss praktik, är inte parallella med de 
erfarenheter som individen gjort” menar Säljö.185 I Mimmis citat beskrivs biblioteket 
som ett möjligt redskap för att förbereda sig på frigivning samt för att få ett lättare 
liv i stort men enbart för dem som har tillgång till och förståelse för de rätta red-
skapen. 

I uppsatsen  Boken som bot och bildning beskrivs läsfrämjande aktiviteter på 
anstaltsbiblioteken som något som kan ha mycket stor betydelse för fångar och de-
ras familjer.186 Biblioteket kan leda till personlig utveckling och skapa bättre band 
med fångarnas familjer.187 I samma uppsats tas fantasin upp som ett kraftfullt verk-
tyg.

Läsningens betydelse framhävdes av många. Särskilt under häktestiden var det 
flera av informanterna som uppgav att de läste mycket. Mimmi berättade om tiden 
då hon satt häktad:

1 8 4  Säljö, R. (2005)  Lärande och kulturella redskap,  om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 230-
231.
1 8 5  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 231.
1 8 6  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bor och bildning, s. 38ff.
1 8 7  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bor och bildning, s. 38ff.

50



Jag satt häktad i elva månader med restriktioner. Då var det  bara en person jag pratade med 
och då läste jag om allt som jag nånsin läst. Beståndet var jättelitet. Man fick själv komma  
på vad man ville beställa. Fantasy och alla Christie och ”mina drömmars stad böckerna” läs -
te jag. Hade jag inte vetat alla namn så hade det varit jättesvårt.188

Analysen av min empiri visar att biblioteket i fängelset bidrar med information som 
kan vara till hjälp under anstaltsvistelsen såväl som efteråt. Samma resultat finns i 
Gille och Schmidts uppsats Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa? I 
den poängteras just läsningen som verklighetsflykt. Författarna kommer bland an-
nat fram till att de som läser som förströelse ”[..]. i flera fall kan gå mer hela ur an-
staltsvistelsen genom den avkoppling och förströelse de tillskansat sig med hjälp av 
läsningen.”189 Ur min empiri tycker jag mig kunna läsa ut att biblioteket och läsning-
en kan fylla en funktion för tiden efter frigivandet på flera sätt.  Under anstaltsvis-
telsen fyller biblioteket en funktion för att det är ett rum på anstalten som skiljer sig 
från resten av verksamheten. Sökningen efter böcker fyller en funktion på det sätt 
som informanten Mimmi påpekar att det kan få människor att påminnas om intres-
sen de har eller har haft förut. Att minnas dessa intressen kan göra att man kommer 
på alternativa vägar att gå eller saker att göra efter straffet. Läsningen av bibliote-
kets material kan sätta igång fantasin som även Mimmi påpekar. På samma sätt  
som intressena kan fantasin skapa nya kognitiva möjligheter för personer. Läsning-
en kan dessutom göra att personer vänjer sig vid det skrivna ordet vilket kan göra 
det lättare att själv skriva. Att kunna uttrycka sig i tal och i skrift är en fördel såväl 
på anstalten som utanför.

6.1.6 Sammanfattning av resultat till första frågeställningen
Hur upplevs informationstillgången i fängelset i allmänhet och hur upplevs speci-
fikt informationen som rör tiden efter avtjänat straff?

Kriminalvården som kontext innehåller frivård, häkten och fängelser. Fängelset 
som verksamhet eller verksamhetssystem skiljer sig från andra verksamheter i och 
med sina tydliga begränsningar och regelverk. Praktikgemenskaperna på fängelset 
är avhängiga av dessa regelverk. Flera av mina informanter upplevde att de anpas-
sade sig till fängelset genom att  inte tänka på yttervärlden. Det beskrevs som att  
man antog en ny roll eller levde i en ny värld. I sociokulturell teori är denna an-
passning till olika  sociala praktiker allmänmänsklig. Att en person kan anta flera 
olika identiteter beroende på vilken praktik den befinner sig i är självklart ur ett so-
ciokulturellt perspektiv. Denna anpassning kan tänkas ha en negativ effekt på för-
beredelser inför frigivningen.

För att få tillgång till information på anstalter måste man utföra handlingar och 
operationer som är reglerade. För att få information behöver man ofta be persona-
len på anstalten om hjälp. Personalen befinner sig i en maktposition gentemot inter-
1 8 8  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
1 8 9  Gille,  M. & Schmidt,  P. (2005).  Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa: En studie av  
kvinnliga interners läsning vid anstalten Hinseberg, s. 90.
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nerna. De olika positionerna eller situerade identiteterna ”fånge” och ”fångvaktare” 
kan försvåra informationsförmedlingen på grund av maktskillnaden mellan grup-
perna. Många av informanterna upplevde att de inte fick tillräcklig information från 
personalen i fängelset och det kan finnas många anledningar till detta. Dels positio-
nerna som redan nämnts, dels att det finns faktiska resursbrister vilket flera av in-
formanterna beskrev. Informanterna tycktes ibland få information eller fördelar av 
olika slag tack vare sina erfarenheter av kriminalvårdskontexten. Även kontakt in-
terner emellan och god gruppdynamik verkar vara faktorer som kan möjliggöra för 
personer att vara målmedvetna till den grad som ibland tycks nödvändigt för att få 
information. Kommunikation inom grupper av interner tycks vara en viktig infor-
mationsaktivitet för flera. Den fungerar både så att det underlättar att vara tillsam-
mans med människor som man tycker om men också som en praktisk informations-
källa och ett socialt stöd.

Slitningar inom verksamheten är  enligt  sociokulturell teori  något  som alltid 
uppstår och som ofta leder till förändringar. Den typen av förändringar som kom 
av att grupper av fångar arbetade tillsammans och kanske i ett första skede hamna-
de i konflikt med anstaltens regler var vanliga i uppsatsens empiri. 

En stor del av informationen på anstalten kräver flera steg av handlingar och 
operationer. Om man exempelvis jämför aktiviteten att ringa ett samtal i frihet och 
att ringa ett samtal från anstalten skiljer sig handlingarna och operationerna åt i hög 
grad. Det krävs många fler operationer för att utföra samma handlingar i anstalts-
miljö. När det gäller konkreta informationspraktiker som till exempel att ringa sam-
tal blir fängelsets regelverk påtagligt märkbart.

Fängelsebiblioteken kan  fungera  som ett  rum där  situerade  identiteter  kan 
luckras upp och där personer kan anta nya eller gamla identiteter och påminnas om 
gamla intressen eller få chansen att  odla nya. Vi kan se fantasin som ett  möjligt 
verktyg för att förbereda frigivningen och biblioteket som en plats där fantasi kan 
främjas. En annan aspekt av biblioteket är att  det förmedlar böcker. Böcker och 
läsning tjänar bland annat som tidsfördriv på häkten och fängelser. Att vänja sig vid 
aktiviteten läsning kan också leda till att fantasin främjas och att det i förlängningen 
kan bli lättare att  skriva och formulera sig. Att kunna formulera sig är en viktig 
egenskap för att  få information på fängelset, särskilt på grund av de operationer 
som måste utföras för att utföra aktiviteter. Operationerna kan vara till exempel att 
fylla i en blankett för att få tala med en kontaktperson med syfte att få någon typ av 
information.

I allmänhet upplevs informationen på fängelset som svåråtkomlig och det sam-
ma gäller information om frigivningen. För  att  få sina rättigheter  tillgodosedda 
upplever internerna att de behöver vara bestämda och handlingskraftiga.
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6.2 Information efter frigivningen
I det följande ska jag diskutera de frågeställningar som handlar om livet efter fri-
givningen: Hur upplever människor som nyligen suttit av ett fängelsestraff infor-
mationssökning, användning och behov av information vid tiden kring frigivan-
det? Hur påverkar fängelsevistelsen informationspraktikerna? 

Den tidigare forskningen visar att det människor upplever sig behöva informa-
tion om och stöd kring vid frigivningen är boende, försörjning och sysselsättning.190 
Därför var det frågor kring dessa ämnen jag ställde när jag ville ha svar på hur in-
formanterna upplevde informationssökning, användning och behov efter frigivning-
en. Visher och Travis visar att tiden precis efter frigivning är kritisk för huruvida 
före detta interner kommer att frihetsberövas igen eller kommer att skapa ett håll-
bart liv utanför fängelset.191 Huruvida personer fängslas igen är inte denna uppsats 
ämne men Vishers och Travis resultat visar att information om frigivningen är vik-
tig för hur personernas framtid kommer att se ut. I empirin till denna undersökning 
är det flera informanter som poängterade att  just dagarna efter frigivning spelar 
stor roll. Bostad och behandling måste ordnas innan frigivningsdatum menar flera 
av informanterna. 

I detta kapitel presenteras först krocken mellan de två kontexterna Kriminal-
vården och ”resten av samhället” och hur tiden på fängelset påverkar informations-
praktikerna.  Krocken mellan kontexterna upplevs både på ett  fysiskt och på ett 
kognitivt och psykologiskt plan, dessa två nivåer hänger också, enligt Säljö, tätt  
ihop. Vidare undersöks hur informanterna upplevt information om bostad och för-
sörjning efter frigivningen och andra typer av stöd och nya verksamheter som finns 
tillgängliga efter frigivningen.

6.2.1 Fysiska och kognitiva kontexter
I analysens första del såg vi att  flera av informanterna förändrade sina informa-
tionspraktiker på anstalten. Förändringen kunde innebära till exempel att  inte ha 
mycket kontakt med familj och vänner eller att överhuvudtaget inte tänka mycket 
på  yttervärlden.  På  samma sätt  som man socialiseras in i verksamhetssystemet 
fängelset ska man vid frigivning socialiseras in i det sammanhang man befinner sig i 
på utsidan. 

Dessa sammanhang på utsidan fann jag svårare att angripa analytiskt då de inte 
hade lika mycket gemensamma nämnare varken på ett  fysiskt eller kognitivt plan 
som upplevelsen av anstalten hade. Jag fann dock att hur personerna mår vid frigi-
vandet tycks spela roll för hur informationspraktikerna ser ut och hur de upplevs. 
Därför har jag valt att börja med att beskriva den kognitiva kontexten vid frigivan-

1 9 0  Se bland annat: Granlund, J. & Lindgren, K. (2007) På tre år borde man kunna hinna förbereda en hel  
del... - Om myndigheternas samarbete kring utslussningen av intagna från anstalter , s. 38.
1 9 1

 Visher, C. A & Travis, J. (2003) ”Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Pat-
hways”. s. 89.
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de. Till viss del kan man befinna sig i Kriminalvårdens kontext även efter frigiv-
ningen, till exempel hade flera av uppsatsens informanter kontakt med frivården när 
de kom ut. Tyngdpunkten tänker jag mig ändå ligger på den egna kontexten. An-
tingen det är det sammanhang där man befann sig innan straffet eller en helt ny 
plats och krets av personer. 

Som jag har visat betonade flera av informanterna att anstalten och världen ut-
anför upplevdes som ”två olika världar” och att de intagit olika identiteter beroen-
de på om de var fria eller i fängelset. Ett  citat från Frida får ge exempel på hur 
människor inte alltid kan anpassa sig snabbt på alla nivåer av en kontext:

Det var jättejobbigt att komma ut. Man stod och väntade vid dörren. Att den skulle öppnas.  
För att man var så van att vara inlåst. Helt skadad, institutionsskadad. 192

Enligt den sociokulturella teorin är individers sätt  att  agera tätt  sammankopplat 
med de sociala och kulturella mönstren som omger oss.193 De kulturella mönstren, 
det vill säga hur man agerar och tänker, överförs genom kommunikation. Hur indi-
vider tänker kallas för intrapsykologiska funktioner inom sociokulturell teori, dessa 
funktioner formas av kommunikation med andra människor.194 I det perspektivet är 
det således en självklarhet att fängelsevistelsen påverkar varje individ även efteråt 
på ett kognitivt plan. Likaledes är det klart att de sammanhang man vanligtvis vis-
tas i påverkar hur tiden efter frigivningen ser ut och hur man upplever den och tän-
ker kring den. Med ett sociokulturellt synsätt blir det också tydligt att människor 
när de kommer in i nya sammanhang behöver ställa om sig på många nivåer. Efter 
frigivningen ska man vänja sig vid nya kulturella mönster som kommer att förändra 
de intrapsykologiska funktionerna. Fridas citat ger ett exempel på att även om hon 
visste att hon var fri fanns det en del av henne som ännu inte hade kunnat anpassa 
sig till detta nya villkor. Delar av henne hade inte approprierat sig till den nya kon-
texten. I citatet kan man också ana en oklarhet vad gäller identitet. Den situerade 
identiteten som fånge tycks ha bitit sig fast trots att den inte har en naturlig plats 
efter frigivningen. Den fysiska kontexten är en annan men det kognitiva är kvar i 
Kriminalvårdens kontext.

Frida nämnde att ”det är jättejobbigt att komma ut”. Flera informanter berätta-
de  mer  uttalat  om chockreaktioner  och  depressioner  som drabbat  dem när  de 
släppts fria. Ett citat av Miko ger exempel på detta:

Det är tungt att komma ut, det är en depression som de flesta råkar ut för. Man blir ensam,  
och de flesta klarar inte av det. Då blir det så att man söker sig tillbaka till det gamla livet.  
Och då sitter man ju snart igen.195

1 9 2  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
1 9 3  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 105.
1 9 4  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 105-106.
1 9 5  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
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Miko beskriver ett samband mellan hur man kan må efter man kommer ut och att 
gå tillbaka till gamla vanor som gör att man snart sitter i fängelse igen. 

Den handlingskraftighet som vi såg var viktig för att få information från perso-
nalen i verksamheten fängelset tror jag är lika viktig efter frigivning. Särskilt i såda-
na fall som var ofta förekommande i informanternas berättelser som innebar att den 
före detta internen var nödgad att bygga upp ett ny tillvaro. Att uppbringa energin 
som behövs för att hitta en ny bekantskapskrets, ett nytt boende och ett nytt sätt  
att försörja sig på kan vara komplicerat, särskilt om man befinner sig i en kris. Med 
ordet  kris syftar  jag till de depressioner,  chock-känslor och overklighetskänslor 
som flera informanter berättade att de upplevde efter frigivningen. Samtidigt som 
krisen kan förhindra att  man orkar söka information om arbete, studier, behand-
lingshem eller vad man behöver skulle det också kunna vara så att krisen förstärks 
av att förberedelserna på anstalten inte var tillräckliga. Det vill säga att om infor-
mationen om möjliga vägar att gå efter frigivningen var bättre hade krisen kanske 
varit mindre.

Att perioden i direkt anslutning till frigivandet är betydelsefull för om personen 
kommer att hålla sig undan från att begå brott bekräftas av Visher och Travis. Som 
jag tidigare nämnt pekar författarna ut fyra faktorer som påverkar hur denna vikti-
ga tid ser ut för personer. Den första faktorn som nämns är personliga egenskaper 
och de sociala omständigheter som personen befinner sig i ser ut. Även hur perso-
nens kontext har sett ut innan anstaltsvistelsen har stor betydelse för hur tiden efter 
frigivningen ser ut.196 Mikos citat ovan bekräftar Vishers och Travis beskrivning. 
Miko berättade vidare:

Det påverkar en efteråt om man har suttit länge. Jag kan inte leva tillsammans med andra  
människor utan jag behöver min lilla vrå där jag kan ha mina rutiner. Man blir så skadad av 
att sitta i fängelse, man blir det.197

Miko förändrade sitt sätt att leva efter sina mångåriga fängelsevistelser. Han upp-
levde att han behövde rutiner och sin egen plats. Även Sami har en berättelse om 
att komma ut från fängelset:

Efter jag kom ut första gången fick jag som en chock eller en psykos, blev helt snurrig, allt  
kändes konstigt och fick massa overklighetskänslor. Så dåligt har jag aldrig mått före eller  
efter.198 

I Samis citat är det återigen tydligt att fängelsevistelsen kan sätta djupa spår i per-
soner. Förutom att kontrasten mellan kontexterna är stor kan det bli en ännu större 
chockverkan om man dessutom försöker sluta med sin gamla livsstil och som i Mi-
kos citat blir ”ensam.” Därför verkar det stämma att den sociala kontext som per-
1 9 6  Visher, C. A & Travis, J. (2003) ”Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Pat -
hways”. s. 89.
1 9 7  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
1 9 8  Inspelning och transkription. Sami (2013), intervju.
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sonen kommer ifrån är viktig, kanske blir övergången från fånge till fri lättare om 
man inte samtidigt måste börja från början och bygga upp en helt ny tillvaro när 
man kommer ut. Empirin visar också att det vore bra om man kunde påbörja upp-
byggnaden av den nya tillvaron redan under anstaltstiden, för att  inte kontrasten 
skulle bli lika hård. Då kunde man kanske även vara beredd på att man kan må då-
ligt efter att man kommer ut. Om man inte samtidigt behöver leta sysselsättning el-
ler bostad behöver inte denna tid av stress ha lika drastiska konsekvenser (som att  
man hamnar i fängelse igen).

Några av informanterna talade specifikt om vanor och rutiner som skapades på 
anstalten som något som fortfarande påverkade dem starkt. Två personer sade att  
de efter straffet ville bo själva, de upplevde inte att de klarade att bo med andra,  
och var mycket måna om att ha sin privata sfär. För Miko var orsaken till detta att  
han inte haft ett eget hem på en lång tid. Det gjorde att det blev viktigare för ho-
nom att  få bestämma själv hur han skulle ha det hemma hos sig själv199 Peter be-
skrev i liknande ordalag att tillvaron efter avtjänat straff blev ensam och fylld av ru-
tiner. Han ger en annan förklaring. Peter ändrade helt livsstil efter avtjänat straff 
vilket gjorde att  ”telefonen blev tyst”.200 Alla hans kontakter hörde samman med 
hans tidigare livsstil och eftersom han ville leva på ett annat sätt efter straffet tap-
pade han enligt utsago alla kontakter. 

I en uppsats från 2010 som heter En påse i handen, punkt slut: En studie om 
krav, kontroll, stöd och stress hos före detta interner undersöks livet hos flera före 
detta interner. Författarna visar just att sluta med droger och att sluta begå brott  
efter  frigivning normalt skapar stora ensamhetskänslor då man ofta måste bryta 
med många vänner för att klara att hålla sig borta från droger eller kriminalitet.201 I 
resultatet av deras undersökning framkommer även att frigivningen ofta inte upp-
levs gå till på det  sätt  som Kriminalvården skriver att  frigivningen ska gå till.202 
Denna undersökning visar på liknande resultat.

Exemplen ovan visar att hur upplevelsen av tiden efter fängelsevistelsen varie-
rar även om vissa gemensamma drag finns. Flera faktorer spelar in. Hur livet sett ut  
innan straffet är en faktor, om man haft ett stort eller litet kontaktnät, om man har 
familj eller inte. Om man efter straffet helt ska byta livsstil efter kanske väldigt lång 
tid med en ”kriminell livsstil” uppstår naturligtvis situationsspecifika svårigheter. 
Om man får vård för ett missbruk kan det hända att liknande problem uppstår, att 
man måste undvika att umgås med vissa personer från sin gamla bekantskapskrets. 
Huruvida bostad och arbete finns är också viktiga faktorer. Det beskrivs närmare 
nedan. 

1 9 9  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
2 0 0  Inspelning och transkription. Peter (2013), intervju.
2 0 1  Järlefalk, M. & Nilsson, L. (2010) En påse i handen, punkt slut: En studie om krav, kontroll, stöd och  
stress hos före detta interner, s. 16.
2 0 2  Järlefalk, M. & Nilsson, L. (2010) En påse i handen, punkt slut: En studie om krav, kontroll, stöd och  
stress hos före detta interner, s. 17.
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Även om man bortser från dessa specifika problem visar Fridas, Samis och Mi-
kos citat ovan att livet efter anstaltsvistelsen kan bli annorlunda än innan tiden på 
anstalt på grund av att  tiden på fängelset påverkar på ett  kognitivt och psykolo-
giskt plan. Av empirin tycker jag mig kunna dra ännu en slutsats gällande kontex-
terna:

• Om informationen på anstalten hade varit mer lättillgänglig och om förbere-
delser hade gjorts (både på ett fysiskt och ett kognitivt plan) skulle det vara 
lättare att överbrygga den stora kontrasten mellan kontexten Kriminalvår-
den och världen utanför.

• De negativa psykiska reaktioner som informanterna talar om utgör ett hin-
der för att hitta information som behövs efter frigivningen. Även dessa tror  
jag skulle kunna förebyggas till viss del. Alternativt skulle en grundlig för-
beredelse för frigivning göra att det inte skulle finnas lika mycket att ordna 
med precis efter  frigivningen och att  det  därmed skapades utrymme för 
denna krisperiod.

Efter frigivandet gick de sju informanterna tillbaka till sin gamla liv eller kom till 
nya sammanhang som skilde sig mycket från varandra beroende på vad man har 
haft för umgänge eller sysselsättning eller boendesituation. Denna del av undersök-
ningen som handlar om tiden efter fängelsevistelsen och upplevelsen av information 
där gav ett  mindre enhälligt resultat  än den första delen av undersökningen som 
handlade om fängelsemiljön. Detta  beror naturligtvis på att  fängelsemiljön är en 
sluten verksamhet som inte rymmer lika mycket variation som världen utanför. 

I uppsatsen En påse i handen, punkt slut kommer författarna fram till att tiden 
efter frigivning ser väldigt olika ut för olika personer, precis som i föreliggande un-
dersökning. Vidare visar författarna i likhet med annan forskning att  tiden precis 
efter frigivandet har visat sig vara mycket viktig.203

När det gäller uttalade informationsproblem gav informanterna också flera ex-
empel. Två informanter berättade om problem med att ta sig ifrån anstalten på fri-
givningsdagen. Historier om att inte veta vart busshållplatsen låg eller att inte veta 
vilken buss man skulle ta berättades av flera informanter. Två informanter berätta-
de att biljettsystemet hade ändrats utan att de informerats om detta. I dessa situa-
tioner gäller liksom i fallet med att skaffa bostad och försörjning att informanterna 
hade behövt fråga efter specifik information själv för att kanske få svar. 

Frida berättade när jag frågade om hon kunde berätta om en specifik situation 
efter frigivningen där hon upplevde brist på information:

2 0 3  Järlefalk, M. & Nilsson, L. (2010) En påse i handen, punkt slut: En studie om krav, kontroll, stöd och  
stress hos före detta interner, s. 2.
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Det var när man skulle ta bussen därifrån, det fanns ingen lista med busstider. Så man var 
tvungen att tänka ut själv hur man ska ta sig därifrån, hitta till busstationen, det är ju mitt  
ute i ödemarken. 

Om det är första gången man sitter inne, så vet man inte vad man ska fråga om. 
Jag tycker man kunde göra informationen mycket bättre, dels skriva en lapp om vart man  

tar bussen ifrån och hur man tar sig till exempel till stan. Jag hade ingen aning. Mitt ute i  
skogen var det!204

Fridas citat visar på ett praktiskt informationsrelaterat problem som uppstod precis 
i glappet mellan att vara fångad och att vara fri. 

De fysiska kontexterna i fängelset och utanför skiljer sig tydligt åt, både att den 
ena verksamheten är situerad till en specifik och begränsad plats och att den andra 
kontexten fysiskt kan vara vart som helst förutom i fängelset. Mängden informa-
tion som finns tillgänglig är dessutom betydligt större utanför fängelset. Frida tog 
upp informationsflödet i intervjun:

Det var stor skillnad på informationsflödet på fängelset och utanför, när man kommer ut vet 
man inte hur mycket man ska ta in. Man matas med så mycket.205

Att kontexterna upplevs som och är fysiskt så pass olika är troligen inte något som 
går att överbrygga helt med hjälp av information, men det borde hjälpa även på ett  
psykologiskt plan att  vara väl förberedd på inträdet i den nya kontexten. Likaså 
skulle en känsla att man själv har valt sin väg  underlätta den psykiska reaktionen 
på att bli frisläppt. Detta framhölls av Mimmi som underströk sin åsikt att man bor-
de informeras om valmöjligheter för att kunna välja det som är bäst för en. Så här 
uttryckte hon sig:

Man måste få val, det är jätteviktigt. Om en människa känner att den har valt något själv är  
det också lättare att ta ansvar för konsekvenser. Det handlar om att välja och ta ansvar. Detta  
har Kriminalvården inte förstått. Om man fick välja och valde bostadslöshet och missbruk så 
kanske man förstår själv att det var ett misstag och väljer annorlunda nästa gång. 206

I Mimmis citat är det således valmöjligheter och en ansvarskänsla som kommer av 
att välja själv som framställs som den kritiska punkten när det gäller hur livet efter 
frigivandet kommer att bli. Som jag ser det förutsätter valmöjligheter information. 
Den typen av information som enligt Kriminalvårdens hemsida finns att  få, (som 
handlar om vilka valmöjligheter man har efter ett  avtjänat straff) men som infor-
manterna nästan enhälligt menar inte finns att tillgå.

Mimmi uttryckte sig som följer om förberedelser inför frigivandet:

Alla instanser måste samarbeta, det är det som kör ihop sig ofta. Behandlingsplanen måste 
vara klar innan personen muckar. Då får man höra från Kriminalvården att har du inte stör -
re motivation än att du kan hålla dig i två dagar så är det ingen idé. Men det funkar helt en-
kelt inte så. Det handlar inte om vilja utan att när jag kommer ut vet jag inte hur jag ska bete 

2 0 4  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
2 0 5  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
2 0 6  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
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mig, jag är rädd. Hur ska jag då kunna vara nykter och drogfri när jag inte har nånstans att  
bo och åker hem nånstans där alla knarkar.  Då läggs det på oss att vi inte har det kapacite-
ten. Hade vi den kapaciteten skulle vi inte behöva hjälp alls.207

Mimmi formulerar samma åsikt som vi sett förut, förberedelserna behöver vara kla-
ra innan frigivningen. Några dagar senare kan det vara för sent. Vidare uttrycker 
hon kritik mot att  frigivningens förlopp ska hänga på internens egen motivation. 
Hon poängterar att interner kan behöva hjälp med olika saker och att om så är fal-
let kan man inte kräva att allt ska hänga på internens egen motivation. 

Citatet går att tolka som att eftersom vissa interner inte har förmågan att själva 
hitta information om till exempel möjlig behandling eller bostad eller arbete så be-
hövs mer stöd till dessa personer än till personer i en annan situation. Det räcker i 
detta fall inte att information finns tillgänglig utan den måste också förmedlas på 
ett sätt som gör den möjlig att ta till sig. Mimmi bekräftar också i citatet att en bo-
stad tycks vara en förutsättning för att ta tag i andra områden av tillvaron. Det ska 
jag gå in på närmare i nästa avsnitt.

6.2.2 Bostad, försörjning och andra verksamheter
I min undersökning har jag i linje med Visher och Travis kommit fram till att per-
sonliga egenskaper är mycket betydelsefulla när det gäller att skaffa fram relevant 
information. Det blev också tydligt att den sociala kontexten som personer kom-
mer ifrån är av betydelse, särskilt när det gäller tiden efter frigivningen. Med social 
kontext menar jag bland annat hur kontaktnätet  ser ut.  Om man exempelvis har 
missbruksproblem är det av betydelse om det finns eller inte finns kontakter som 
inte missbrukar. Med social kontext menar jag även om personen hade en bostad 
innan anstaltstiden. Den sociala kontexten såg olika ut sig mycket för uppsatsens 
informanterna. Om en bostad fanns innan anstaltsvistelsen är chansen stor att den 
finns kvar när personen kommer ut efter fängelsestraffet. De psykologiska effekter 
som anstaltsvistelsen kan ha kan får också olika stor inverkan på personens liv efter 
fängelsevistelsen beroende på om personen samtidigt är bostadslös eller om bostad 
redan är ordnad innan frigivningsdagen. Hur bostadssituationen såg ut påverkade 
behovet, sökningen och användningen av information kraftigt. 

Tre av informanterna, Frida, Erika och Peter hade aldrig varit hemlösa utan 
bostaden fanns kvar under tiden de satt på anstalt. Även om de inte själva hade haft 
problem ansåg alla att informationen kring hur man kan få en bostad var bristande. 
Alla hade historier om andra med sämre kontaktnät och mindre tur som varit hem-
lösa efter frigivning. Peter förklarade:

Det viktigaste när man kommer ut från kåken är att man ska ha nånstans att bo. Jag har sett  
det så många gånger folk som kommer ut från [anstaltens namn] med en plastkasse och utan  
nånstans att gå. Man måste ju bo nånstans.208

2 0 7  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
2 0 8  Inspelning och transkription. Peter (2013), intervju.
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För egen del hade Peter alltid bostad vid frigivningarna, ”jag har alltid haft min lä-
genhet, aldrig varit hemlös i hela mitt liv.”209 Andra i undersökningen, som till ex-
empel Sami hade ingen egen bostad men kunde bo hos familjemedlemmar. Ingen 
av informanterna hade fått hjälp från Kriminalvården eller andra formella instanser 
med att hitta bostad, de som ordnade det efter en tid gjorde det genom informella 
kontakter. Mimmi berättade om sin bostadssituation efter sina fängelsestraff, hon 
hade inte möjlighet att hitta ett boende ens genom informella kontakter:

Intervjuaren: Hur var din bostadssituation när du kom ut från fängelset?
Mimmi: Bostadslös, varenda gång. Hemlös varenda gång, och ingen hjälp. Man har gått  

ut till ingenting, totalt ingenting. Och det har varit likadant varenda gång. 210

Orsaken till bostadslösheten tror Mimmi var bristen på kontaktnät: ”Och det var ju 
för att  man inte hade nåt kontaktnät, från frivårdens sida eller socialt kontaktnät  
heller.”211 Mimmi ansåg dock inte att det var ett jättestort problem att hålla kontak-
ten med dem hon ville från fängelset. Hennes eget kontaktnät kanske inte heller 
skulle ha gett henne en bostad. Där skulle Kriminalvården eller annan formell insti-
tution behövt gripa in för att förmedla information.

Sami berättade: ”Jag fick fixa allting själv och genom kompisar. Du får ingen 
hjälp idag, förr på 80- eller 90- talet fick man hjälp men nu måste du ha kompisar 
eller känna nån som är fastighetsägare.”212 Flera av informanterna sade, som redan 
framgått, att de upplevde att det fanns mer stöd att få tidigare. Lars berättade om 
sin situation och om kontakten med frivården.

Jag hade en plastkasse och 500 kronor på fickan, suttit typ åtta år. Det enda dom [frivården]  
kan göra är att säga 'jag kan inte hjälpa dig med nånting', det enda han [personen som arbe-
tar på frivården] kan göra är att om jag inte kommer dit så lyfter han luren och anger mig.  
Det är ingen som frågar 'har du bostad?'. Det var som när jag gick ut efter tio år, ”Var ska 
du bo nånstans” ”ja, sandlåda trettiosju, Humlegårdsgatan” sa jag. 213

Lars fick frågan om var han skulle bo efter åtta år på anstalt och svarade skämt-
samt att han skulle bo i en sandlåda. Han förklarar att det inte är konstigt att en 
stor andel av interner är återfallsförbrytare. Om man inte har ett boende efter an-
staltsvistelsen finns inte många alternativ till att missbruka eller göra brott för att  
överleva menar Lars.214 I citatet framgår att Frivården i detta fall enbart upplevdes 
ha en övervakande roll, inte en stöttande eller informerande.

Erika hade kvar både bostad och arbete under fängelsestraffet. I empirin blir 
det tydligt att när bostad finns är det möjligt att ta tag i andra problem. Om man 
inte  har  någonstans  att  bo  är  det  största  informationsbehovet  bostadsrelaterat. 

2 0 9  Inspelning och transkription. Peter (2013), intervju.
2 1 0  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
2 1 1  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
2 1 2  Inspelning och transkription. Sami (2013), intervju.
2 1 3  Inspelning och transkription. Lars (2013), intervju.
2 1 4  Inspelning och transkription. Lars (2013), intervju.
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Först när man har en bostad kan man söka jobb eller börja tänka på om man vill ut-
bilda sig eller annat. Informationspraktikerna skiljer sig således mycket åt beroende 
på om grundläggande behov är uppfyllda eller ej.

Frida hade också bostad när hon kom ut, hon fick dessutom ett jobb nästan di-
rekt genom Arbetsförmedlingen som hon kom i kontakt med på ett  behandlings-
hem. Hon såg dock många som inte fick hjälp med bostad. ”Det är bara tack och 
hej! Jag tycker inte man får någon information, inget som är till nytta.”215 Frida upp-
levde att det var tack vare hennes egen förmåga och slumpen att frigivningen gick 
smidigt för henne. Hon råkade ha en bostad, hon hade arbetslivserfarenhet och re-
lativt lätt att få jobb. Kanske var det tack vare att hon hade bostad och försörjning 
ordnat som hon hade kraften att gå i behandling. Som vi har sett var det inte alltid 
lätt att få information om möjliga behandlingar på anstalten.

I uppsatsen På tre år borde man kunna hinna förbereda en hel del... som un-
dersöker vilka behov intagna på anstalt säger sig ha vid utslussning framkommer 
att Kriminalvårdens insatser ibland ses som bristfälliga. Författarna kommer vidare 
fram till att samarbetet mellan socialtjänst och Kriminalvården inte alltid fungerar 
bra. I arbetet understryks även, liksom flera informanter i föreliggande undersök-
ningen ger uttryck för, att timingen är viktig om en behandling ska sättas in.216

Mimmi upplever det som att det är fångarna själva som måste vara pådrivande 
för att få stöd och information, både på anstalten och vid kontakt med frivården. 
Hon menar att man till och med själv måste ha kunskapen om vad som finns innan 
man ansöker om det. Det kan uttryckas så att man för att ha tillträde till verksam-
heten ”frigivning från fängelset”och ”lyckas” med den processen (att få bostad och 
sysselsättning) så behöver man ha specifik information om vad man ska be om, 
dessutom behöver man veta hur man ska uttrycka sig för att  få den information 
man behöver.

I På tre år borde man kunna förbereda en hel del... visar författarna att deras 
informanter upplevde att de ibland kunde få stöd av socialtjänsten eller frivården 
men att det berodde på vem som jobbade för en.217 Som vi kan se påminner det om 
hur informanter uttryckte sig i föreliggande arbete kring informationen på fängelset 
på så sätt att det inte upplevs som att det finns ett fungerande system utan att det  
är vissa personer som kan anstränga sig extra och därmed ge det stöd eller den in-
formation som behövs.

Det krävs en kännedom om verksamheten om man ska söka pengar från socia-
len, vilket man skulle kunna tro att flera av informanterna har gjort eftersom de be-
rättade om att de inte haft några pengar efter frigivningen. Ett flertal av informan-
terna berättade om att  de inte sökt  pengar från socialtjänsten just för att  det är 

2 1 5  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
2 1 6  Granlund, J. & Lindgren, K. (2007) På tre år borde man kunna hinna förbereda en hel del... - Om myn-
digheternas samarbetekring utslussningen av intagna från anstalter. s. 2.
2 1 7  Granlund, J. & Lindgren, K. (2007) På tre år borde man kunna hinna förbereda en hel del... - Om myn-
digheternas samarbetekring utslussningen av intagna från anstalter. s. 28-29.
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svårt att veta hur man ska prata och vilka kraven som ska uppfyllas. Jag tolkar det 
som att grundläggande behov som att ha en bostad behöver vara tillfredsställda för 
att man ska kunna ta tag i handlingen att fråga om pengar eller försöka bli inskri-
ven på behandlingshem eller söka arbete. En förutsättning för att ha möjlighet att 
appropriera sig till praktiker är att ha tillgång till de redskap som medierar omvärl-
den inom den specifika praktiken.218 Dessa redskap verkar dessa informanter inte ha 
haft tillgång till vid denna punkt i berättelserna.

Handlingarna att  ansöka om bidrag från socialtjänsten eller söka arbete är av 
sådan karaktär att de innehåller många operationer innan målet nås. Det går också 
att se alla dessa praktiker som nya verksamheter att anpassa sig till. En verksamhet 
kan också vara att söka bostad (lära sig de hemsidorna) söka arbete (lära sig hand-
lingar och operationer som hör till arbetsförmedling eller att lära söka jobb på an-
nat sätt), söka socialbidrag (lära sig fylla i blanketter samt prata på rätt sätt). 

Genomgående i de berättelser där informanten saknat bostad är en känsla av 
kaos. Att åka ifrån anstalten ”ut till ingenting” är inte en bra grund för att kunna 
bygga upp en uthärdlig tillvaro.  Informanternas informationspraktiker  rörde  sig 
troligen i dessa fall kring saker i deras vardag och inte kring att göra en långsiktig 
plan för livet efter fängelsestraffet.

6.2.2.1 Föreningen Tjuvgods, en ny verksamhet
Tjuvgods var naturligtvis en viktig verksamhet för mina informanter eftersom de 
alla var aktiva där. Flera av informanterna uttryckte att de var mycket glada för att  
de hade fått kontakt med organisationen. Några hade fått den första kontakten med 
Tjuvgods genom att  föreningen kom och föreläste på anstalten. I dessa falla kan 
man säga att informationen om Tjuvgods på ett sätt kom från formellt håll, eller i 
alla fall fick man informationen i en formell kontext. Flera andra kände en drivande 
person inom Tjuvgods sedan innan och fick kontakt med föreningen genom denna 
person. Även i de fall där man första gången kommit i kontakt  med Tjuvgods i 
verksamheten fängelset poängterades personliga relationer i informanternas berät-
telser. Fyra av sju informanter uppgav samma drivande person på Tjuvgods som 
anledning till att de var verksamma där.

Miko var en av informanterna som först påträffade Tjuvgods på anstalten. Ge-
nom det skapade han en personlig relation till personen som var där och berättade 
om föreningens arbete, denna relation ledde sedan till att han efter att ha slitit ut sig 
på sitt vanliga arbete kunde komma och arbeta på Tjuvgods. Tjuvgods nämndes 
även som ett botemedel för den ensamhet som kunde uppstå efter frigivningen och 
som beskrevs tidigare. Peter berättade:

2 1 8  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 231.
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Sen gör ju tjuvgods här ett jävligt bra jobb för om man kommer ut från ett längre fängelse -
straff som gammal knarklangare och ska sluta med det ja då blir det jävligt ensamt. Telefo-
nen slutar ringa och allting. Då är det jävligt bra att kunna gå hit. 219

Sami berättade också om sin upplevelse av Tjuvgods, han gjorde sin samhällstjänst 
där och hade tidigare gjort den på ett  annat ställe där han inte upplevde att  han 
”kunde vara sig själv”.

Det är ju mycket svårare på alla sätt för oss som suttit och som levt ett annat liv. Det är svårt  
att vara någon man inte är.  Därför är det bra med ett sånt här  ställe där man får vara sig  
själv.220

Samis citat pekar på något som var påtagligt i flera av intervjuerna. Nämligen att  
det verkade vara en lättnad att befinna sig i en miljö där nästan alla delade erfaren-
heten av att ha suttit av ett fängelsestraff. Den delade erfarenheten öppnar måhän-
da upp för förståelse kring de psykiska reaktioner som ofta tycks uppstå efter fri-
givning. Den delade erfarenheten kan även göra att individers identiteter inte behö-
ver vara lika fast situerade. Att man i denna nya verksamhet inte behöver dölja att 
man haft identiteten fånge kanske kan göra att man lättare kan appropriera sig till 
den nya verksamheten och därmed lära sig hantera nya redskap och få och sprida 
kunskap inom gruppen. Jag menar att  övergången från fångad till fri kan mildras 
genom att  vara i en sådan typ av verksamhet. Verksamheten tycks vara ett  stöd 
både på ett fysiskt och ett kognitivt och psykologiskt plan. Tjuvgods arbetar med 
kontaktmannaskap som innebär att  de före detta internerna ska hjälpa och stötta 
varandra utifrån en jämlik position. Att det tycks vara lättare att ta till sig informa-
tion i en relation som inte har en tydlig maktobalans har jag visat i avsnittet som 
handlar om grupper i fängelset. Men det kan också ha nackdelar; en av informan-
terna uttryckte kritik mot att det inom Tjuvgods var meningen att man skulle hjälpa 
och stötta varandra och att det inte fanns annat stöd att få. Informanten ansåg att  
det behövs professionella terapeuter för att få hjälp med vissa problem och att en-
bart en gemensam erfarenhet inte alltid var fullgott för att  ha kunskapen om hur 
man bäst hjälper en annan person. Informanten var glad över Tjuvgods men ansåg 
att det borde finnas mer stöd att få även från officiellt håll. På Tjuvgods hemsida 
finns att  läsa: ”Arbetet  som vi dagligen gör  är det  arbete  som samhället borde 
göra.”221 Denna kritik mot att en ideell förening ansvarar för en viktig samhällsfunk-
tion finns således uttalad även officiellt från Tjuvgods håll.

Att vara aktiv inom Tjuvgods förändrar informationspraktikerna. Inom den so-
ciala praktiken på Tjuvgods finns mycket kunskap och erfarenhet om möjliga vägar 
att gå efter frigivning. Eftersom en uttalad praktik inom verksamheten Tjuvgods är 
att alla ska dela med sig av sina erfarenheter verkar det som att mycket av kunska-
pen som finns också kommer till användning. Genom denna betoning på individuel-
2 1 9  Inspelning och transkription. Peter (2013), intervju.
2 2 0  Inspelning och transkription. Lars (2013), intervju.
2 2 1  Tjuvgods webbsida >Värderingar [hämtad 2013-04-26].
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la erfarenheter kan även negativa upplevelser omvandlas till viktiga redskap för att 
till exempel hjälpa andra att inte hamna i samma situation eller att tänka ut hur sa-
ker skulle kunna förbättras. Erfarenheter och kunskap som en person kanske skulle 
dölja, glömma och se som oviktiga om den var verksam inom andra verksamheter 
kan istället användas och är av största  vikt.  Individuella erfarenheters betydelse 
uppgraderas på detta vis, erfarenheter som gjorts i rollen fånge kan användas även i 
kontexten ”världen utanför fängelset” i detta fall. 

I uppsatsen They all come back undersöks KRIS betydelse för ”återanpassning 
till samhället” hos några informanter. Undersökningen visar att  många känner att 
man genom att ge stöd till andra också hjälper sig själv.222 

 Att anpassa sig till verksamheten Tjuvgods verkar vara lättare än att anpassa 
sig till exempelvis verksamheterna Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. Detta 
beror säkerligen på att verksamheten Tjuvgods riktar sig direkt till personer som 
har den specifika erfarenheten av att ha suttit i fängelse. Inom verksamheten finns 
kunskap om denna erfarenhet vilket kan göra att det uppstår en tilltro och ett sam-
förstånd inom gruppen. Att Tjuvgods dessutom arbetar med att  besöka anstalter 
och informera om sin verksamhet underlättar säkert även för personer att ta kon-
takt.

Att fångidentiteten och de erfarenheter som personer gjort som fånge kan an-
vändas inom Tjuvgods mildrar troligen kontrasten mellan kontexterna. Detta  för 
att den situerade identiteten från fängelsemiljön och dess upplevelser får utrymme 
att existera parallellt med nya situerade identiteter eller roller.

6.2.3 Sammanfattning av resultat: tiden efter frigivandet
Hur upplever människor som nyligen suttit av ett fängelsestraff informationssök-
ning, användning och behov av information vid tiden kring frigivandet? Hur på-
verkar fängelsevistelsen informationspraktikerna?

Kontrasten mellan den fysiska och kognitiva kontexten på anstalten och i res-
ten av samhället är stor. Den kognitiva kontexten påverkar informationspraktikerna 
på så sätt att det är svårt att till exempel söka arbete om man är inne i en kris av 
det slaget som flera av informanterna beskriver att de hamnade i efter frigivningen.

De fysiska kontexterna skiljer sig åt på så sätt att man är fri att komma och gå 
som man vill efter  frigivningen. I  den fysiska kontexten kan också nya problem 
uppstå, många av informanterna hade till exempel ingen bostad när de kom ut efter 
anstaltsvistelsen. Bostadslöshet förändrar troligen informationspraktikerna. Fängel-
sevistelsen påverkade informationspraktikerna olika beroende på hur fängelsevis-
telsen upplevdes. En persons intrapsykologiska funktioner, det vill säga tänkandet, 
formas av kommunikation i den miljö man befunnit sig som i detta fall är fängelset.

2 2 2  Wadenheim,  M. (2011)  They all  come back: En kvalitativ  intervjustudie om KRIS betydelse för fem  
medlemmar beträffande derasåteranpassning till samhället efter anstaltsvistelse,  s. 20.
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Kontakt med grupper som Tjuvgods efter frigivningen förändrar också infor-
mationspraktikerna hos före detta interner. På samma sätt  som information inom 
grupper tycks fungera på anstalten har alla inom Tjuvgods genomlevt erfarenheten 
att ha kommit ut efter ett fängelsestraff. Detta kan göra att det är lättare att ta till 
sig information, att det finns en högre grad av tillit inom gruppen än vad det finns 
mellan före detta fångar och personal från Kriminalvården. Det kan även medföra 
att man inte behöver dölja sin forna identitet som fånge och på så sätt mildra över-
gången från fångad till fri. Ens egen erfarenhet uppgraderas inom Tjuvgods, den 
kan användas till att stötta andra. 

Kontrasterna mellan kontexterna Kriminalvården och resten av samhället på-
verkar människor på många plan vid frigivningen. Kontrasten tycks dessutom för-
svåra informationssökande inför frigivningen samtidigt som kontrasterna blir djupa-
re på grund av för lite förberedelser. Den chock eller depression som många berät-
tade att de upplevde vid frigivning skulle till viss del kunna avhjälpas med förbere-
delser och lättillgängligare information från Kriminalvårdens håll.

Genom den sociokulturella teorin kan Tjuvgods verksamhet tolkas som ett sätt 
att luckra upp skillnaderna mellan kontexterna eftersom identiteten eller rollen som 
fånge och de erfarenheter personer gjort i denna roll får betydelse inom Tjuvgods, 
trots att dess verksamhet befinner sig i kontexten ”världen utanför fängelset”.

6.3 Förbättrad informationsförmedling och bibliotekets roll
I detta avsnitt diskuteras de förslag informanterna gav till en förbättrad informa-
tionsförmedling på anstalter och på vilket sätt fängelsebiblioteket skulle kunna vara 
en plats för att förmedla information som gäller frigivandet och tiden efteråt. Upp-
satsens sista frågeställning som således besvaras här, lyder:  På vilket sätt  skulle  
fängelsebiblioteken kunna vara del i en förbättrad informationsförmedling? Av-
snittet baseras dels på de två första delarna av uppsatsens analys men också på de 
förbättringsförslag som några informanter delade med sig av under intervjuerna. 
Förbättringsförslagen gällde såväl allmänna saker kring frigivningen som bibliotek-
sverksamheten på fängelset.

Det är vid denna punkt i undersökningen tydligt att informationstillgången vid 
frigivande från Kriminalvårdens sida skulle kunna förbättras. Vi har sett att många 
faktorer gör att det är för sent att söka information om bostad och sysselsättning 
när man redan kommit ut från fängelset. Dels för att många av olika anledningar 
mår dåligt efter frigivningen, vilket är ett hinder för att söka information, dels för 
att det är svårt att söka information om annat om man till exempel är behöver en 
bostad. Det bästa vore därför, som många av informanterna gav uttryck för under 
intervjuerna, att förberedelserna inför frigivningen skulle vara klara innan personen 
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kom ut från fängelset. Detta är som vi har sett även ett uttalat mål från Kriminal-
vårdens håll.223 De flesta av mina informanter ansåg dock inte att målen uppfylls. 

Varför just biblioteket skulle vara en plats där information skulle kunna spridas 
och där förberedelser inför frigivningen med fördel skulle kunna äga rum motiveras 
senare i detta avsnitt. Först ska vi titta på de förslag som informanterna gav kring 
att förbättra tillgången till information på anstalten.

De flesta informanterna ansåg att fler valmöjligheter kring livet efter fängelse-
vistelsen borde ges under anstaltsvistelsen och att  fångar borde ges möjlighet att 
förbereda sig bättre. En informant menade att detta inte alls behövs och att det är 
bra som det är, det vill säga att om en fånge själv tar tydligt initiativ till att vilja ut-
bilda sig eller söka arbete kan den göra det men att de som inte gör det ändå inte 
har tillräcklig motivation. 

En faktor som tycks påverka åsikter kring detta är om personen själv någon 
gång varit bostadslös eller om den klarat frigivningen/frigivningarna relativt smärt-
fritt därför att en bostad har funnits kvar under tiden den har suttit frihetsberövad. 
Miko ansåg att systemet var bättre förr:”En förbättring vore att återinföra systemet 
som var förut.  Plitarna duger inte till att  hjälpa oss.  Ta tillbaka assistenterna”224 
Detta framkom redan i första delen av analysen.

Flera av informanterna poängterade att de största problemet inte enbart var att  
informationen kopplad till frigivningen till viss del var bristfällig utan att det till ex-
empel finns för lite bostäder på flera håll, vilket ju inte är ett informationsrelaterat 
problem utan ett  samhällsproblem. Mimmi framförde åsikten att  det  borde finns 
mer information på anstalter om vilka behandlingshem eller motivationshem som 
finns.

När det gäller biblioteket framfördes också flera förslag till förbättringar. Mim-
mi tycker att bibliotekarierna ska vara mer aktiva, ge förslag och tipsa om läsning. 
Som jag redan nämnt anser Mimmi att man genom läsning också kan få andra fär-
digheter.225 Detta visades även i analysens första del. 

Flera av informanterna menade att det var viktigt att bibliotekarierna ska finnas 
kvar på fängelser. Det är viktigt att det finns någon att fråga menade de. Bland in-
formanterna fanns en oro över att biblioteken skulle läggas ned eller att det skulle 
skäras ned på verksamheterna. Frida hade en konkret idé om vad biblioteket skulle 
kunna bidra med:

Frida: Jag tycker att man borde göra ett häfte med information om sånt som är normalt att  
veta för vanliga människor fas kanske inte för såna som har suttit inne. Det är det som skul -
le funka för man har all tid i världen att läsa på såna ställen. Kanske en film också.

Intervjuaren: Vad skulle den innehålla?

2 2 3  Kriminalvårdens webbsida >Klient >Fängelse >Inför frigivningen >Inför frigivningen [hämtad 2013-04-
22]. 
2 2 4  Inspelning och transkription. Miko (2013), intervju.
2 2 5  Inspelning och transkription. Mimmi (2013), intervju.
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Frida: Alltså allt som händer när man kommer dit och sen vad som händer när man kom-
mer ut. Vilka kan man få hjälp av, vart kan man söka sig, vilka arbetsförmedlingar, hur fun -
kar det, såna grejer.226

Vidare tycker Frida att broschyren skulle vara attraktiv och innehålla information 
om fonder som man kan söka. Dessutom kunde broschyren presentera valmöjlighe-
ter; vilka behandlingshem finns, vilka val finns att ta? Den typ av information som 
Frida först tog upp i citatet är grundläggande saker som ”vanliga människor” vet.  
Jag tolkar det som att Frida efterlyser en introduktion till olika praktiker som man 
behöver om man lever i samhället utanför fängelset och som många redan har kun-
skap om. I den sociokulturella teorin poängteras att man genom att ingå i sociala 
praktiker och genom att delta i kommunikation där lär sig att använda de olika red-
skap som behövs. Genom att ingå i en social praktik lär man sig hur det är brukligt 
att agera inom den. Det är således inte genom undervisning som lärande sker utan 
genom deltagande.227 Detta innebär således att  det inte går att  informera om allt. 
Det  som kan göras är  istället att  presentera  alternativ, exempelvis en lista med 
stödorganisationer som kan kontaktas och en lista med ställen där man kan få hjälp 
att bli fri från sitt missbruk. Först genom att sedan delta i dessa sociala praktiker 
kan personerna appropriera nya kunskaper och färdigheter.

Varför skulle just biblioteket vara en lämplig plats för presentera dessa alterna-
tiv? Undersökningen visar att  biblioteket är en plats där den situerade identiteten 
fånge kan luckras upp. Platsen uppmuntrar till att minnas vad man har för intres-
sen, vad man brukade läsa för böcker utanför fängelset eller som barn. På så vis 
finns redan en öppning i biblioteksrummet för att tänka på yttervärlden. Det finns 
också möjlighet att utveckla nya intressen och skaffa ny kunskap. Att tänka på yt-
tervärlden under anstaltsvistelsen var som jag visat svårt för många. Det kan för-
klaras av att en anpassning till de sociala praktikerna på anstalten har skett och att  
skillnaden är stor mellan kontexterna Kriminalvården och världen utanför fängelset.

Den situerade identiteten uppkommer i olika praktiker och kanske blir den än 
mer märkbar i verksamheten fängelset på grund av det fysiska tvång man har att  
vara där. Det hör till de situerade identiteterna att olika förväntningar finns på bete-
ende och handlingar.228 Att vara på en plats där praktikerna ser annorlunda ut än 
vanligt möjliggör att man kan agera annorlunda. Praktikerna på fängelsebiblioteket 
ser annorlunda ut än på resten av fängelset, biblioteket skulle kunna beskrivas som 
en verksamhet i verksamheten. 

Vad är det för typ av information som skulle kunna finnas på biblioteket och 
hur skulle den förmedlas? Ett  argument mot att information om livet efter frigiv-
ningen skulle finnas på biblioteket är att bibliotekarier måhända inte har kompeten-
sen och erfarenheten som krävs för att att verka rådgivande kring till exempel miss-
bruksvård. Det håller jag med om men menar att olika instanser, som till exempel 
2 2 6  Inspelning och transkription. Frida (2013), intervju.
2 2 7  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 48.
2 2 8  Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, s. 50.
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missbruksvård  kunde få plats  på  biblioteket.  Liksom föreningar  som Tjuvgods 
ibland föreläser på fängelser kunde andra göra det. Detta kunde samordnas med 
biblioteket och litteratur som relaterade till ämnet skulle kunna plockas fram. Min 
främsta och viktigaste slutsats är dock:

• Det skulle främja interners frigivningsprocess att ha hög personaltäthet på 
fängelsebiblioteken. Att fortsätta med vanlig folkbiblioteksverksamhet som 
bokcirklar och andra läsfrämjande aktiviteter vore fördelaktigt för fångar 
och deras frigivningsprocess.

Man skulle dessutom med fördel kunna sprida information genom broschyrer och 
liknande. Det viktigaste bidraget från bibliotekets sida verkar dock vara att fortsät-
ta att erbjuda kvalitativ biblioteksverksamhet. Ett samarbete mellan biblioteket och 
instanser som verkar stöttande vid frigivningar skulle också kunna vara intressant.

6.3.1 Sammanfattning av resultat till sista frågeställningen
På vilket sätt skulle fängelsebiblioteken kunna vara en del i en förbättrad infor-
mationsförmedling?

Många olika förslag till hur informationen på anstalter skulle kunna förbättras 
kom fram i intervjuerna. Vissa av dom gällde biblioteket. Biblioteket skulle kunna 
vara en plats där information och stöd kring frigivning från anstalt skulle kunna 
förmedlas. Att platsen borde lämpa sig väl för detta baseras på resultat i den första 
delen av analysen i avsnittet  där fängelsebibliotekets funktioner undersöktes. Re-
sultaten visade bland annat att  platsen biblioteket möjliggjorde för internerna att 
inta andra identiteter än den som fånge. Att kunna inta andra identiteter möjliggör i 
sin tur att man kan tänka och fundera kring livet efter fängelsevistelsen. Uppsatsens 
resultat visar att  det bästa sättet  för biblioteken att  underlätta informationshante-
ringen för interner på anstalter är att ha fullgod bemanning och en verksamhet som 
liknar folkbibliotekets som att arbeta till exempel med läsfrämjande aktiviteter.
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7 Slutdiskussion

I  denna slutdiskussion diskuterar  jag med stöd  i uppsatsens teoretiska utgångs-
punkter  (information  practices)  och  teoretiska  tillämpning (sociokulturell teori) 
hur  undersökningens resultat  kan  tolkas  utifrån ett  större  sammanhang.  Fokus 
kommer främst ligga på de resultat som rör biblioteksverksamheten på fängelset.

7.1 Verksamheten fängelsebiblioteket och kontexterna Krimi-
nalvården och resten av samhället

Huruvida fängelsestraff är ett  bra sätt att  förhindra kriminalitet och få människor 
att rehabiliteras är inte denna uppsats ämne. Trots det väcker analysen av uppsat-
sens empiri sådana frågor. Stämmer mottot från Kriminalvårdens hemsida: ”Krimi-
nalvården är brottsförebyggande, ökar människors trygghet och bidrar till ett tryg-
gare samhälle.”229? Om människors trygghet ska öka, betyder det att när internerna 
släpps från anstalten ska de inte längre begå kriminella handlingar?

Dessa frågor kommer inte att besvaras i denna slutdiskussion men jag kommer 
med hjälp av uppsatsens resultat belysa frågorna och diskutera dem. Här presente-
ras forskningsfältet INSU och uppsatsens teoretiska utgångspunkter för att sedan 
komma in på resultaten och hur dessa kan tolkas.

I forskningsfältet INSU (Information Need, Seeking and Use) som är denna 
uppsats  teoretiska utgångspunkt  undersöks hur användare upplever användning, 
sökning  och  behov  av  information.  Inom  INSU  har  inriktningen  information  
practices växt fram. Information practices är forskningsfältet som denna uppsats 
ansluter sig till. Inom information practices ses informationsbehov som något som 
uppstår i interaktion med andra och som är socialt konstruerat.  Användning och 
sökning av information ses inom fältet som situerade i sociala praktiker. Aktivite-
terna ses som medierande och kommunikativa. Synen på information inom infor-
mation practices passar väl samman med synen på kunskap inom sociokulturell te-
ori som är denna uppsats teoretiska tillämpning. Som redan beskrivits i uppsatsen 
ses individers kunskap inom sociokulturell teori som avhängig den kunskap som 
finns i samhället i övrigt. Vad en person kan eller inte kan är avhängigt av vilka 
kontexter han verkar inom. För att kunna ta del av verksamheter behöver man lära 
2 2 9  Kriminalvårdens webbsida [hämtad 2013-04-22].

69



sig hur man kommunicerar inom verksamheten och vilken kunskap som där ses 
som viktig. Inom verksamheter och inom kontexter finns olika sociala praktiker där 
olika normer kan gälla för hur man kommunicerar, vilka medierande redskap som 
används och vilken kunskap som värdesätts. Lärandet om hur man kan fungera i en 
verksamhet eller inom en social praktik sker till stor del genom deltagande. När in-
divider deltar i verksamheter och sociala praktiker approprieras de till praktikerna 
och situerade identiteter utvecklas.

I min underökning berättade flera av informanterna om att  de utvecklade en 
fångidentitet under tiden på anstalt. Denna starka identitet bidrog till att informa-
tionspraktikerna på anstalten till stor del handlade om livet på anstalten och att det  
skapades ett motstånd mot att tänka på yttervärlden och förbereda sig för frigivan-
det. I identiteten ”fånge”ligger att man är ofri och övervakad. Utifrån ett sociokul-
turellt perspektiv blir det tydligt att det finns svårigheter att utifrån en ofri identitet 
förbereda sig för ett liv som fri. I identiteterna vi antar ligger olika förväntningar 
för hur vi ska agera.230

Denna uppsats undersökningsområde är före detta interners informationsprak-
tiker vid frigivningen och hur information kring frigivningen på anstalten upplevdes 
av informanterna. Det visade sig att förutom att information från Kriminalvårdens 
håll upplevdes som bristfällig av informanterna var även de situerade identiteterna 
som växte fram i verksamheten fängelset ett hinder för att söka och sprida informa-
tion om tiden efter frigivningen. Att förbereda sig för frigivningen och lyckas bygga 
upp en bra tillvaro utanför anstalten tycktes för informanterna vara synonymt med 
att fortsättningsvis inte begå brott. Detta kan förklaras med att alla informanter var 
aktiva i en förening som arbetade med före detta fångar och som har som arbete att 
stötta före detta kriminella att ”komma tillbaka till ett schysst liv”231. Informanter-
nas berättelser kommer således från en specifik kontext som består av före detta  
fångar som lyckats bygga upp ett  ”schysst liv” efter anstaltsvistelser. Därför kan 
förberedelser och god informationstillgång på anstalten vad gäller tiden efter frigiv-
ningen bli synonymt med att  få möjligheten att  bygga upp en fungerande tillvaro 
och bli fri från missbruk eller på andra sätt sluta begå brott. De rutiner som fanns 
kring förberedelserna upplevdes inte som fungerande av informanterna. 

I undersökningens resultat framkom att det fanns en plats på anstalten där den 
situerade identiteten fånge inte var lika fast förankrad som i resten av fängelset. 
Det var på fängelsebiblioteket. Det tycks finnas flera skäl till detta. Ett av skälen är 
att biblioteket kan beskrivas som en egen verksamhet som finns inom verksamhe-
ten fängelset, och inom den verksamheten växer nya sociala praktiker fram. Biblio-
teken uppfyller de aspekter som Säljö beskriver som kännetecknande för en verk-
samhet, nämligen att det är historiskt utvecklad och representerar efterfrågade kun-
skaper. Biblioteket har egna traditioner och egen kunskap vilket också känneteck-

2 3 0   Säljö, R. (2000) Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet,  s. 50.
2 3 1  Tjuvgods webbsida >Verksamhet [hämtad 2013-05-06].
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nar en verksamhet enligt sociokulturell teori.232 Att fängelsebiblioteken kan beskri-
vas som en egen verksamhet beror  på att  handlingsutrymmet ser annorlunda ut 
inom ramen för biblioteket än hur det ser ut på anstalten i stort. Personalen på bib-
lioteket har ingen övervakande funktion. De tillhör yrkesgruppen bibliotekarier vil-
ket möjliggör för personerna som använder biblioteket att anta identiteten låntaga-
re istället för eller parallellt med identiteten fånge. Detta identitetsskifte ger i sin tur  
upphov till att det teoretiskt sett, utifrån denna position, går att förbereda sig för 
frigivningen inom verksamheten biblioteket.

Vad jag vill peka på i detta resultat med anledning av den ovan ställda frågan 
kring fängelsets funktion är det intressanta i att  det rum inom anstalten som inte 
har en övervakande funktion, enligt min undersökning, är det rum där förberedelser 
för frigivningen skulle kunna utföras. Som jag har visat kan förberedelser för frigiv-
ningen vara synonymt med att internen fortsättningsvis inte begår brott. Att brott  
inte ska begås tycks vara ett av målen med fängelseverksamheten, därför är resulta-
tet intressant att belysa.

I  teoriavsnittet  av föreliggande arbete  visade jag min uppsats teoretiska ut-
gångspunkter i en figur. Här presenteras den igen:

Figur 1. Bild av uppsatsen teoretiska tillämpning.

I figuren kan vi se att  kriminalvårdskontexten är en del av kontexten ”resten av 
samhället”. Inom kontexten Kriminalvården finns verksamheten fängelset som är 
kopplad till handlingar, kommunikation och redskap som tillåts inom Kriminalvår-
den. Efter analysen av empirin vill jag göra en ny figur som visar hur verksamheten 
fängelsebiblioteket verkar inom kontexterna ”resten av samhället” samt Kriminal-

2 3 2  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 138.
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vården. Figuren nedan visar att bibliotekets verksamhet kan befinna sig i kontexten 
Kriminalvården såväl som i kontexten världen utanför på ett kognitivt plan. 

Figur 2. Bild av fängelsebiblioteket i relation till kontexterna ”resten av sam-
hället” samt Kriminalvården.

Figuren visar att bibliotekets kontext, även om det fysiskt är placerat i fängelset, på 
ett kognitivt plan finns i ”resten av samhället” eller närmare bestämt i en biblioteks-
kontext. De redskap som används i fängelset, som till exempel böcker, har en his-
torisk koppling, inte till Kriminalvården, utan till resten av samhället. Sättet  man 
kommunicerar på på fängelsebiblioteket har även en tydligare förankring i en bibli-
otekskontext än i Kriminalvårdens kontext. Dessa historiska kopplingar förklarar 
varför biblioteket  är en plats där situerade identiteter  kan bytas ut  eller ändras. 
Fängelsebiblioteket är helt enkelt inte lika mycket ”Fängelse”som resten av anstal-
ten.

Det finns flera anledningar till att biblioteket, ur ett sociokulturellt perspektiv, 
skulle kunna vara en plats där förberedelser inför frigivningen skulle kunna göras. 
En anledning är vilka handlingar som är tillåtna i verksamheten och hur de medie-
rande redskapen fungerar i biblioteksmiljön.  Säljö beskriver mediering som ett  ” 
[...]raster  som hjälper oss att  konstituera företeelser och varsebli världen enligt 
specifika kriterier.”233 Hur vi uppfattar verkligheten och vilket handlingsutrymme vi 
har beror på vilka kulturella redskap som vi använder för att mediera omvärlden. 
Handlingarna som är tillåtna inom bibliotekets ramar kan som undersökningen visat 
vara till stöd vid frigivningen. Läsande är till exempel en aktivitet som uppmuntras 
inom verksamheten. Läsningen i sig kan också tjäna både som avkoppling och som 

2 3 3  Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 100.
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ett redskap för att skaffa information. Även genom läsning som görs för nöjes skull 
kan personer indirekt förbereda sig för frigivandet. Läsningen kan sätta igång per-
soners fantasi vilket i sin tur kan ge idéer och motivation till aktiviteter efter frigi-
vandet. Läsningen öppnar läsarens värld och ger en möjlighet att se saker från nya 
perspektiv. Läsningen bryter isolering. Att personer kan må bättre av läsning  un-
der fängelsevistelsen visas i uppsatsen  Hur stor skulle världen vara om jag inte  
kunde läsa?234 Föreliggande undersöknings resultat har visat att hur man mår under 
anstaltsvistelsen och efter har en inverkan på informationspraktikerna. Att många 
mår dåligt under och efter tiden på anstalt gör att det är svårare att förbereda sig 
för frigivningen. Därför är läsningen på anstalter av betydelse även med tanke på ti-
den efter frigivningen. Om man mår bättre finns mer utrymme för förberedelser.

En förbättrad informationsförmedling kring frigivandet på fängelsebiblioteket 
skulle kunna bidra till att interner får mer information. Att det skulle ske på  biblio-
teket skulle göra att informationen skulle vara möjlig att ta till sig därför att biblio-
teket tillhör både kontexten samhället utanför och Kriminalvården. En bättre till-
gång till information samt möjlighet att vistas på platser vars regler möjliggör att ta 
till sig information skulle dessutom kunna vara brottsförebyggande enligt förelig-
gande undersöknings resultat.

Ett förslag till framtida forskning som knyter an till denna uppsats resultat kan 
vara att undersöka närmare vilken typ av informationsaktiviteter som verkar stöt-
tande vid frigivningar och som skulle kunna äga rum i fängelsebiblioteket. Ett ex-
empel är projekt som ”Godnattsagor inifrån” som tas upp i Boken som bot och  
bildning235 men det  finns säkerligen många fler sorters  verksamheter  som skulle 
kunna ha en liknande inverkan. Det vore också intressant att se om det finns lik-
nande aktiviteter på fängelsebibliotek som inte äger rum i projektform utan är per-
manenta inslag i verksamheten. Det vore också intressant att göra en studie på ett  
fängelsebibliotek och se hur bibliotekets resurser används.

För  att  få en mer heltäckande bild av informationspraktikerna på  anstalten 
skulle det vara intressant att undersöka de anställdas praktikgemenskaper i relation 
till internernas. Hur relationen mellan personal och intern ser ut och de olika posi-
tionerna de båda grupperna befinner sig i skulle också vara något intressant att un-
dersöka närmare.  I  detta  arbeta  kunde jag bara snudda vid maktrelationen som 
uppstod på grund av positionernas olika tillåtna handlingsramar. Om båda grupper-
na kunde vara i fokus i en undersökning skulle dynamiken mellan grupperna och 
vad den har för påverkan kunna belysas ytterligare.

2 3 4  Gille, M & Shmidt, P. (2005). Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa: En studie av kvinn-
liga interners läsning vid anstalten Hinseberg, s. 90.
2 3 5  Pennlöv Smedberg, H. (2010) Boken som bot och bildning, s. 39-49.
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8 Sammanfattning

I föreliggande arbete undersöks före detta interners informationspraktiker i relation 
till att det kan råda brist på en viss typ av information i anstaltsmiljön. Särskilt in-
tresse ägnas åt informationspraktiker kring frigivningen. Uppsatsen befinner sig i 
forskningsfältet  information practices vilket innebär att den intresserar sig för all 
typ av information, såväl formell som informell. Att uppsatsen är del av informa-
tion practices fältet innebär också att fokus ligger på hur information förmedlas i 
kontexter och inom grupper. Information ses inte enbart som en individuell process 
utan som en kollektiv. Metoden som används är den kvalitativa forskningsinter-
vjun. Förutom att intressera mig för informationspraktikerna har jag undersökt om 
informationstillgången på anstalter skulle kunna förbättras samt biblioteksverksam-
heterna skulle kunna vara del av dessa förbättringar.

Resultaten av min undersökning visar att informationen på anstalten från for-
mellt håll inte anses fungera bra. Det fanns undantag men de beskrevs av informan-
terna som att det var personer som varit extra hjälpsamma, inte som det fanns ett 
fungerande informationssystem i verksamheten fängelset. Information inom grup-
per på anstalten kunde fungera motiverande och bra ansåg flera av informanterna. 
En orsak till det kan vara att grupper av interner är i samma situation, att de situe-
rad identiteterna fånge och fångvaktare och de maktskillnader det innebär inte finns 
interner emellan. För att få relevant information från personalen i fängelset behövde 
internerna vara målmedvetna och envisa.

Uppsatsens resultat visar vidare att det är för sent att planera en frigivning ef-
ter att frigivningen har skett. Flera av informanterna berättade om att de hade gått  
igenom psykologiska kriser efter frigivandet vilket försvårade anpassningen till den 
nya sociala praktiken. Det förekom även många praktiska problem med exempelvis 
bostäder efter anstaltsvistelsen.

Undersökningen visar att biblioteket på anstalten skulle kunna vara en plats där 
förberedelser för frigivningen med fördel skulle kunna äga rum. Detta på grund av 
att biblioteket är en plats där den situerade identiteten fånge kan luckras upp. Där 
kan man minnas vad man har för intressen, vad man brukade läsa för böcker. Detta 
kan i sin tur främja idéer kring vad man ska göra efter frigivningen. På så sätt finns 
redan en öppning för att tänka på yttervärlden i biblioteksrummet. Att tänka på yt-
tervärlden under anstaltsvistelsen var svårt för många. Det kan förklaras av att en 
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anpassning till de sociala praktikerna på anstalten har skett  och att  skillnaden är 
stor mellan kontexterna Kriminalvården och världen utanför fängelset.
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 10 Bilagor

 10.1 Intervjuguide
Tema 1. Vilka informationsbehov och -praktiker fanns efter frigivningen?
(Syftet med frågan: Hur såg informationsbehovet (och praktiken) ut när det gäller 
Arbete, bostad, ekonomi) 
Frågor:
 

• När du släpptes ur fängelset, hur var din situation då när det gäller ekono-
mi?

• Hur kunde du skaffa pengar?
• Visste du hur du skulle göra för att söka?
• Hur gick du tillväga?
• Vart fick du kontaktuppgifter från?
• Hur upplevdes det att tex fylla i blanketter till socialen?
• Fick du information om hur du skulle göra?
• Hur såg situationen ut när det gäller bostad?
• Hur gick du till väga för att få en bostad om du inte hade någon?
• Vart letade du efter information om detta? På vilket sätt? Vad hände sen?
• Tog du hjälp från andra för att hitta bostad? Kompisar, nätet, socialen, tjuv-

gods)
• Hur såg situationen ut när det gäller jobb eller annan sysselsättning
• Hur gick du tillväga för att skaffa jobb/sysselsättning?
• Var letade du info? På vilket sätt?
• Fick du stöd i detta? Av vem/vilka 
• Tyckte du att du fick den information du behövde för att göra det?
• Hur skaffade du informationen? (Fick du den från formella källor (från or-

ganisationer som KRIS och Tjuvgods eller från Kriminalvården..
• Fick du veta det du behövde av familj eller kompisar?
• Letade du på nätet?
• På biblioteket?
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Tema 2. Vilka informationsbehov och -praktiker fanns på anstalten, hur upp-
levdes de? Påverkar anstaltsvistelsen informationspraktikerna?
Frågor:

• Upplevde du att  det fanns specifik information som du saknade efter din 
fängelsevistelse? 

• Om ja;  Vilken typ av information upplevde du att du behövde då? (syftet  
med frågan: Upplevs bristen på information eller hur man hanterar informa-
tion som att den är som den är  just för att man suttit i fängelse). 

• (om inget svar) Till exempel  har jag hört att man inte har fri tillgång till in-
ternet på anstalter och att  biblioteken ibland censurerar vilka böcker som 
får läsas. Kan det påverka att man tex missar viktiga nyheter eller liknande?

• Kanske man tappar kontakten med vänner?
Hur gjorde du i så fall för att återta kontakten när du var ute igen?

• Kanske tappat kontakten med andra kontakter, tex vad gäller arbete?.
• Hur såg behovet ut vad gäller socialt umgänge och vänner. (typ har man 

kontaktuppgifter kvar till folk man vill träffa. Om man vill byta ”livsstil” 
kanske man måste skapa nya kontakter tex genom Tjuvgods)(tillgången till 
internet och telefon är begränsad även om man inte vill byta umgänge, hur 
påverkar det?)

• Nyheter, led du brist på det?
• Hur gjorde du sen för att få tag i den informationen? Fick du den från for-

mella källor (från organisationer som KRIS och Tjuvgods eller från Krimi-
nalvården.

• Fick du veta det du behövde av familj eller kompisar?
• Letade du på nätet?
• På biblioteket?

Tema 3.  Förslag för att förbättra informationstillgången

Frågor:
• Har du några förslag till hur informationstillgången skulle kunna förbättras?
• Tror du att biblioteken skulle kunna vara en större hjälp?
• Kan du berätta om något tillfälle när du lidit brist på information i samband 

med frigivningen?
Övrigt: (även  tex om det finns något tema jag vill följa upp som jag inte velat av-
bryta personen för)

Frågor:
• Finns det något annat du vill ta upp?
• Hur har det känts att bli intervjuad?
• Har du några frågor?
• Tack för att du ställde upp!
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