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Abstract 
Syftet med studien är att analysera det självbiografiska verket Orange is the New Black 

: mitt år i ett kvinnofängelse (2010) författad av Piper Kerman utifrån dels ett 

intersektionellt perspektiv och dels utifrån Martha C. Nussbaums begrepp Cultivating 

humanity som handlar om hur vi ska utbilda människor till att bli goda 

världsmedborgare. Även teorier om genren självbiografi har tagits i beaktande i 

analysen. Metoden som studien grundar sig på är en kvalitativ närläsning. Studien visar 

att romanen berör de olika kategorierna etnicitet, klass och kön, och att författaren 

Kerman på ett hänsynsfullt sätt skriver om dessa. Att romanen behandlar dessa 

kategorier skapar goda möjligheter för att diskutera dem, då alla elever på ett eller annat 

sätt kan identifiera sig utifrån etnicitet, klass och kön. I studiens diskussion 

framkommer det att det vore gynnsamt om läraren i arbetet med romanen i klassrummet 

understryker att individen först ser sig som människa, och inte i grupptermer som 

exempelvis utifrån sin etnicitet, det vill säga att alla människor i grund och botten är 

människor med en gemensam och global samhörighet.  
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1 Inledning 
I dagens samhälle är frågor som rör människors lika värde och människors likheter 

respektive olikheter i förhållande till etnicitet, klass och kön ständigt aktuella. Skolan 

har en betydelsefull roll i att uppfostra och vägleda unga i att tillägna sig de 

grundläggande värderingarna om alla människors lika värde. Detta framgår tydligt i 

svenska skolans värdegrund och i skollagen (SFS, 2010:4). För att kunna utbilda elever 

i värdegrundsfrågor krävs det att läraren utformar undervisningen med utgångspunkt i 

elevernas erfarenhetsvärldar och att undervisningen utformas med hänsyn till det 

rådande samhällsklimatet. Ett lämpligt tillvägagångssätt för att vidga ungas livsvärldar 

och synsätt är att arbeta med litteratur. Litteraturundervisning har en central roll i 

dagens skola, och det är därför viktigt att lärarens val av litteratur är väl förankrat i ett 

tydligt syfte. Läraren har ett stort ansvar i att välja litteratur som innehåller en bred 

repertoar, exempelvis verk av såväl kvinnliga som manliga författare, författare av olika 

nationaliteter och böcker inom olika genrer. För att kunna uppnå denna variation i 

litteraturläsningen krävs en stor medvetenhet hos läraren. Det är fördelaktigt att välja 

litteratur som inte ligger alltför långt ifrån elevernas erfarenhetssfär, för att undvika ett 

för stort motstånd mot ämnet redan från början.  

 

Romanen som ligger till grund för denna studie är det självbiografiska verket Orange is 

the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse (2010) författad av Piper Kerman. Denna 

bok gav upphov till den kritikerrosade tv-serien Orange is the New Black på Netflix år 

2013, som enligt Netflix programansvarige Ted Sarandos är sajtens mest streamade 

program (Birnbaum, 2016). Skaparna av serien är tydliga med att de enbart hämtat 

inspiration från boken, och att händelseförloppet i serien inte är samma som i boken. 

Eftersom många av dagens ungdomar har sett serien eller åtminstone har kännedom om 

den kan användandet av romanen i undervisningen medföra att eleverna från start har 

lättare att förstå romanens innehåll och dess sammanhang. Denna roman belyser flera 

olika dimensioner av en människas sociala ställning beroende på kategorier, så som 

etnicitet, kön och klass. Detta sätt att beskriva människor har samlats under ett och 

samma koncept, intersektionalitet, då många forskare menar att dessa kategorier inte går 

att analysera var för sig utan de måste betraktas i relation till varandra (Mattsson, 2015, 

s.20-21). Alla människor i samhället kan relatera till de olika kategorierna som 

intersektionalitet handlar om, vilket kan innebära att elever på något sätt kan identifiera 

sig med romanens karaktärer.  
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Romanen utspelar sig i USA och huvudrollsinnehavaren, Piper Kerman, hamnar i 

fängelset Federal Correctional Institut (FCI) i Danbury Connecticut, efter att tio år 

tidigare smugglat pengar åt en drogkartell (Kerman, 2010, s.42). Nästintill alla 

händelser i boken utspelar sig i fängelsemiljö, vilket gör att det är av intresse att belysa 

hur gruppen fängelseinterner i verkligheten är sammansatt. Ungefär 1.5 miljoner 

människor sitter i fängelse i USA, varav cirka 7 % kvinnor och 93 % män. Enligt 

statistiken löper svarta kvinnor dubbelt så stor risk att hamna i fängelse som vita 

kvinnor, och svarta män löper sex gånger större risk än vita män. Latinamerikanska 

kvinnor löper en och en halv gång större risk att hamna i fängelse än vita kvinnor, och 

latinamerikanska män löper drygt två och en halv gång större risk än vita män. Vid 

jämförelse mellan svarta kvinnor och latinamerikanska kvinnor, löper de förstnämnda 

en och en halv gång större risk att hamna i fängelse, och svarta män löper dubbelt så 

stor risk än latinamerikanska män (The Sentencing Project, 2015 s.2-5).  

 

Utifrån denna statistik, som tydligt visar stora skillnader mellan olika etniska grupper, 

är det viktigt att i skolundervisningen lyfta frågan om människors lika värde och hur 

aspekter som etnicitet och kön påverkar särskilt inom samhällets socioekonomiskt 

utsatta grupper. Romanen skildrar hur kvinnorna som sitter i fängelse blir dåligt 

behandlade, inte bara på grund av etnicitet eller kön, utan också ur ett klassperspektiv, 

då interner behandlas mer som djur än som människor. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera det självbiografiska verket Orange is the New 

Black : mitt år i ett kvinnofängelse (2010) ur ett intersektionellt perspektiv. I denna 

analys kommer fokus vara på vad för litteraturdidaktiska implikationer arbetet med 

romanen kan få med utgångspunkt i Nussbaums begrepp Cultivating humanity. Studien 

belyser även i vilken mån romanen bekräftar respektive utmanar fördomar om hur makt 

konstitueras, så att elever uppmärksammas på detta, med målet att ge förutsättningar för 

att fördjupa elevers kunskap och kännedom om andra människors livssituationer och för 

att på så sätt även kunna påverka sin egen.  
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2 Bakgrund  
Här nedan kommer tidigare forskning om romanen och serien att presenteras. 

Forskningsobjektet för denna studie är romanen Orange is the New Black : mitt år i ett 

kvinnofängelse (2010), och det finns inte mycket tidigare forskning med enbart romanen 

som utgångspunkt1. Detta innebär att större delen av den forskning som studien bygger 

på presenterar analyser som grundar sig på serien och som enbart vid vissa tillfällen 

refererar till romanen och dess innehåll. Argumentet för att forskning rörande serien är 

relevant att presentera är att serien som tidigare nämnts baseras på boken, vilket innebär 

att de i vissa avseenden har grundläggande likheter. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Serien OITNB har fått mycket blandad kritik, både positiv och negativ. En del kritiker 

menar att tv-serien OITNB med dess breda persongalleri, i förhållande till hur etnicitet, 

sexualitet och kön skildras, har vidgat den tidigare mer begränsade presentation av 

karaktärer i filmer och tv-serier. Andra positiva röster lyfter det faktum att serien har 

ökat möjligheten att visa hur fängslade kvinnor har det, eftersom tittare kan sitta i sina 

trygga vardagsrum och följa dessa kvinnors öden. Den negativa kritik som riktats mot 

serien hävdar dock att serien befäster etablerade ras-, och klasstereotyper och att det är 

bekymmersamt att en vit medelklasskvinna är huvudpersonen som ska presentera den 

utsatthet och de bekymmer som färgade kvinnor upplever. Seriens skapare Jenji Kohan 

menar att huvudpersonen i serien, Piper Chapman är som hennes trojanska häst, vilket 

enligt henne innebär att den stora vita publiken har lättare att identifiera sig med en vit 

kvinna och att detta öppnar upp för att kunna presentera berättelserna om etniska och 

sexuella minoriteter till en mer privilegierad publik (Enck & Morrissey, 2015, s.304).  

 

Flera artiklar belyser att historien i OITNB om den vita medelklasskvinnan som hamnar 

i fängelse blir som en guide till den undre världen för den privilegierade och i stort sett 

vita publiken. Genom att den vita publiken kan identifiera sig med henne kan de enklare 

ta till sig historien som presenteras (Enck & Morrissy, 2015, s.305; Smith, 2015, s.276). 

I en artikel framkommer det att tack vare att serien är presenterad på ett relativt komiskt 

sätt synliggörs en kritik mot rasism som annars inte skulle vara möjlig (Enck & 

Morrissey, 2015, s.314). Även om alla kanske inte kan identifiera sig med Piper, eller 

inte vågar reflektera kritiskt över sina egna attityder i fråga om etnicitet, påstår Enck 
                                                
1 Fortsättningsvis kommer serien och romanen att benämnas OITNB. 
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och Morrissey (2015, s.314) ändå att serien på ett adekvat sätt öppnar upp för 

möjligheten att möta rasism.  

 

En analys av serien OITNB som är gjord av Smith (2015, s.276) påvisar att en skillnad 

mellan romanen och serien är hur de tar sig an komplexa ämnen så som segregering och 

utsatta gruppers ställning i samhället. Hon anser att romanen uppvisar mer känslighet 

och tar större hänsyn till människors olikheter än vad serien gör. Smith (2015, s.277) är 

tydlig i sin uppfattning om att Piper Kerman i sin roman hanterar sitt material med stor 

förståelse medan serien snarare främjar den narcissistiska och privilegierade ”vita” 

synvinkeln. Även O’Sullivan (2016, s.402) är inne på att seriens framställning av Piper 

kan stärka den ideologiska förankringen i att det är det vita idealet som är överlägset 

inom tv-branschen, och att detta behöver granskas kritiskt och förändras. 

 

Serien OITNB och dess presentation av kriminalitet har analyserats utifrån ett 

intersektionellt perspektiv av O’Sullivan (2016, s.402). Hon menar att seriens 

framställning av Piper inte är en typisk representation av en kvinnlig intern. Detta 

medför indirekt att kvinnor från en lägre samhällsklass, kvinnor med annan sexualitet än 

Pipers heterosexualitet, samt svarta eller latinamerikanska kvinnor karaktäriseras på ett 

mer kriminellt vis. O’Sullivan (2016, s.406) drar en parallell till romanen, och menar att 

trots att Piper Kerman har gjort något brottsligt som resulterat i att hon hamnat i 

fängelse, benämns hon ändå inte som kriminell. Efter hennes tid i fängelset kan hon 

tack vare sina privilegierade förutsättningar, som vit medelklasskvinna, omvandla sitt 

brottsliga äventyr till en fördel, genom att skriva en bästsäljande självbiografi om sin tid 

i fängelse. O’Sullivan (2016, s.406) utvecklar detta resonemang och skriver att de flesta 

tidigare brottslingar, där svarta och latinamerikanska etniciteter är överrepresenterade, 

inte alls får ett varmt välkomnande av världen utanför fängelset. Deras vardag efter att 

de suttit av sin tid i fängelset kantas snarare av diskriminering i form av avslag på jobb- 

och boendeansökningar. 

 

Serien OITNB bör betraktas som en viktig del i medvetandegörandet av hur media på ett 

relativt felaktigt sätt porträtterar kvinnliga fångar, hävdar Schwan (2016, s.473) och 

argumenterar vidare för att serien inte på ett adekvat sätt visar hur kvinnliga fångar har 

det i verklighetens fängelser. Även Smith (2015, s.277) berör seriens porträttering av 

kvinnorna i fängelset och skriver att på det sätt som serien porträtterar internerna och 
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hur serien påvisar att sociala problem kan spåras tillbaka till uppväxtförhållanden hos 

svarta och latinamerikanska mödrar med låg inkomst, innebär att rasistiska förutfattade 

meningar upprätthålls.  

 

En analys som Belcher (2016, s.499) presenterar om serien OITNB är att den befäster 

konceptet om att det är den vita människan som kliver fram i utmanande lägen och till 

slut räddar situationen. Fängelset i OITNB består mestadels av svarta och 

latinamerikanska kvinnor, men serien väljer att i första hand låta de vita kvinnorna vara 

mest aktiva i att försöka förändra internernas förutsättningar i fängelset. Belcher (2016, 

s.498) skriver att serien framställer de svarta kvinnornas agerande och beteenden som 

hinder och distraktioner för det som de vita kvinnorna försöker uträtta. Hon menar att 

detta ger uttryck för idén om att det enbart är de vita som kan slåss för sin sak och för 

att förändra system och reformer. Belcher (2016, s.491-492) argumenterar för att Pipers 

beteende och uttalanden i serien ger uttryck för en färgblindhet i förhållande till de 

andra kvinnorna i fängelset, eftersom Piper ignorerar strukturella skillnader och 

framställer det som att hon är i samma sits som de andra och därmed jämställd med 

dem.  

 

Vid en kartläggning av hur kvinnor i fängelsekontext har möjlighet att påverka sin egen 

situation, har Fernández-Morales och Menéndez-Menéndez (2016, s.536) dragit 

slutsatsen att det i en fängelsemiljö är svårt att upprätthålla ett eget starkt ”jag”, 

eftersom fängelsesystemet tydligt sänder ut signaler om att individen måste offra sin 

subjektivitet och sina valmöjligheter. Detta illustreras i serien genom att alla interner 

måste ha likadana uniformer, och att alla blir tilldelade obligatoriska jobb beroende på 

hur väl de beter sig. Även om en del karaktärer i serien, på grund av sin ålder, klass eller 

kön, förväntas vara maktlösa ges de ändå chansen att göra motstånd. Ett exempel är 

karaktären Red som, trots sin relativt höga ålder, framgångsrikt kämpar för sin plats i 

fängelsekökets hierarki genom att förföra kuratorn Healy. Ett annat exempel är 

karaktären Sophia, en svart transsexuell kvinna, som aktivt gör motstånd när hon nekas 

tillgång till sina hormoner. Serien bidrar till att medvetandegöra orättvisorna i det 

amerikanska rättssystemet, förhållandena i kvinnofängelser och hur kvinnorna i 

amerikanska fängelser har kontroll eller inte över sina liv (Fernández-Morales & 

Menéndez-Menéndez, 2016, s.538-539). 
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Ytterligare saker som Fernández-Morales och Menéndez-Menéndez (2016, s.536-539) 

lyfter fram i sin studie är att Kerman i sin självbiografi skriver att hon har svårt att tänka 

sig ett förhållande mellan två vuxna människor som är mer ojämlikt än det som är 

mellan en fängelsevakt och en fånge. De skriver vidare om att serien porträtterar detta 

asymmetriska förhållande på flera sätt, genom godtyckliga bestraffningar, vakter som 

trakasserar interner, eller det faktum att fängelsets föreståndare utnyttjar fängelsets 

ekonomi för sin egen vinnings skull. Schwan (2016, s.481) skriver i sin studie om att 

Piper Kerman som är författare till romen också är ”executive consultant” för serien, 

vilket innebär att hon inte enbart har ansvaret för att förmedla sin egen historia genom 

sin självbiografi, utan också för de andra kvinnorna som interagerade med henne. Serien 

och romanen balanserar ständigt mellan att på ett värdigt sätt berätta historier om de 

människor som samhället har svikit och faran i att göra detta på ett förenklat och 

potentiellt nedvärderande sätt (Schwan, 2016, s.481). 

 

3 Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studies analys är teorier 

om genren självbiografi, intersektionalitet och Martha C. Nussbaums (1997) begrepp 

Cultivating humanity. För att kunna analysera denna roman krävs det en förståelse för 

dess genre, då kunskap om genrens konventioner fördjupar möjligheten att förstå 

romanen. Därför presenteras teorier om självbiografi först. Därefter presenteras 

begreppen intersektionalitet och Cultivating humanity då de är studiens centrala 

utgångspunkter.  

 

3.1 Självbiografi 

Eftersom romanen som ligger till grund för denna studie är en uttalad självbiografi 

kommer det här nedan att presenteras forskning om hur en självbiografi egentligen kan 

definieras och förstås. Eakin (1999, s.2) resonerar om det faktum att det är svårt att 

exakt benämna vad genren självbiografi innebär, och han ifrågasätter även om det kan 

betraktas som en egen genre överhuvudtaget. Eakin (1999, s.4) ställer sig frågan: How 

much of what autobiographers say they experience is equivalent to what they really 

experience, and how much of it is merely what they know how to say? (s.4). Den 

definition som Eakin (1999, s.2) refererar till som den mest välkända definitionen av 

vad genren självbiografi är kommer från Philippe Lejenues essä L’Autobiographie en 

France, som kom ut år 1971, och lyder som följer:  
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Retrospective prose narrative written by a real person concerning his own existence, 

where the focus is his individual life, in particular the story of his personality. (4) 

 

Även om Eakin (1999, s.3) refererar till Lejenues defintion förhåller han sig kritisk till 

dess hållbarhet. Lejeune (1989, s.5) tydliggör att för att en självbiografi ska kunna 

klassificeras som just en självbiografi måste författaren, berättaren och huvudkaraktär 

vara samma. Läsaren och författaren ingår i det som Lejeune (1989, s.29) benämner den 

självbiografiska pakten, vilket innebär att de båda parterna ingår en gemensam 

överenskommelse om att verkets författare, berättare och huvudkaraktär är samma.  

 

Melberg (2008, s.13), en professor i litteraturvetenskap, ställer sig kritisk till Lejeunes 

definition av genren självbiografi. Han använder sig i stället av samlingsbegreppet 

självframställning för att beskriva de tidigare beteckningarna självbiografi, memoar och 

självporträtt, eftersom han anser att dessa innehåller en form av antingen-eller karaktär. 

En aningen-eller inställning innebär att litteratur antingen är falsk eller sann, och att 

detta kan skapa en negativ attityd till de olika definitionerna. Melberg (2008, s.10) vill i 

stället med begreppet självframställning fokusera på en både-och karaktär, att 

självframställningen ”är både litterär och sakligt verklighetsbeskrivande” (s.10). Vidare 

belyser Melberg (2008, s.28) Montaignes resonemang om jagets fördubbling som sker 

när en individ skriver om sig själv och sitt liv. Jaget delas upp i ett reflekterande och ett 

observerat jag, där det första jaget är det som skriver och inspekterar det andra skrivna 

jaget. När en skribent börjar framföra sig själv i en text medför det en fördubbling av 

självet (Melberg, 2008, s.31).  

 

Årheim (2007, s.190) redogör i sin avhandling När realismen blir orealistisk: 

litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier för att läsning av 

”sanna berättelser” verkar generera positiva känslor hos läsaren, och att denna typ av 

verk når fram till människor oberoende klass, kön, etnicitet eller utbildningsgrad. 

Årheim (2007) förklarar att ungdomarna i hennes studie när de läste ”sanna historier” 

upplevde dubbla känslor, dels känslan av tillfredsställelse i att ha lärt sig något viktigt, 

dels känslan av att njuta av verket för sitt eget nöjes skull. 
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3.2 Intersektionalitet  

Begreppet intersektionalitet härstammar från den feministiska rörelsen Black Feminism, 

och myntades första gången av Kimberlé Crenshaw år 1989 (Lykke, 2005; Crenshaw, 

1989). Ur denna feministiska rörelse uppstod en kritik mot den rådande 

genusforskningen, och kritiken riktades mot det faktum att forskningen nästan enbart 

utgått ifrån ”vita heterosexuella västerländska medelklasskvinnors erfarenheter” 

(Mattsson, 2015, s.20). Det är inte enbart inom feministisk forskning som 

intersektionalitet kan appliceras, utan har med tiden expanderat till andra forskningsfält 

(de los Reyes & Mulinari, 2005, s.27). Intersektionalitet handlar om att olika 

maktsystem och kategorier inverkar på och samspelar med varandra på ett komplext och 

dynamiskt sätt. De kategorier som är dominerande inom intersektionalitetsperspektivet 

är klass, etnicitet och kön. Dessa tre kategorier har tidigare analyserats tämligen enskilt, 

men med en intersektionell analys som ansats är fokus att analysera dem tillsammans 

med utgångspunkt i hur de förhåller sig till olika maktstrukturer (Mattsson, 2015, s.19). 

Inom forskning är en intersektionell ansats vanligt förekommande när det handlar om 

att analysera hur klasstrukturer, genussystem och etniska relationer påverkar människor 

och hur de oundvikligt relateras till olika former av makthierarkier (Ahrne, 2016, 

s.179).  

 
Tre relevanta begrepp kopplade till intersektionalitet som studiens analys kommer ta sin 

utgångspunkt i är kategorisering, konstruktion och maktstruktur. Det förstnämnda 

begreppet, kategorisering, är ett analytiskt begrepp som syftar till en sammansatt grupp 

av något slag, där företeelser eller människor har gemensamma nämnare. Att 

kategorisera omgivningen underlättar för människan i hennes försök att få ordning på 

sin omvärld. Exempel på olika kategorier är etnicitet, genus, kvinnor, män, ålder och 

sexualitet. Det andra begreppet, konstruktion, handlar om att vi upplever och tolkar 

företeelser ur det vi redan vet och förväntar oss. Enskilt och tillsammans med andra 

skapar vi föreställningar om hur omvärlden är och hur den bör vara. Det sista begreppet, 

maktstruktur, handlar om att de olika kategorier som existerar i samhället värderas olika 

och att detta skapar en hierarkisk ordning att inordna sig i. Maktstrukturer figurerar på 

både en strukturell nivå och på en individuell nivå i form av tankar och agerande 

(Mattsson, 2015, s.31ff). Det är viktigt att inte överordna någon kategori eftersom det då 

skapas en obalans som inte är att föredra, utan det är forskarens uppgift att på ett 

adekvat sätt behandla de olika kategorierna likvärdigt (Tolvhed, 2010, s.64). 
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En viktig aspekt att beakta när det kommer till användandet av en intersektionell analys 

är att inte enbart stapla de olika kategorierna på varandra som i en addition, utan det är 

väsentligt att undersöka hur en kategori omvandlar en annan, som till exempel hur 

”kvinnlighet transformeras av etnicitet, eller hur etnicitet bekönas” (Tolvhed, 2010, 

s.62). De olika kategorier som intersektionalitet behandlar bör inte enbart tolkas och 

analyseras med hänsyn till varandra utan det är även av relevans att beakta den kontext 

som de befinner sig i (Mattsson, 2015, s.21).  

 

3.3 Cultivating humanity 

Det begrepp med didaktisk relevans som studien kommer att luta sig mot är Cultivating 

humanity (kultivera medmänsklighet, min övers.) av Martha C. Nussbaum (1997). 

Nussbaum hämtar sina idéer från grekiska och romerska stoiska föreställningar om hur 

en liberal undervisning ska bedrivas, vilket innebär att sinnet ska frigöras från dess 

omedvetna vanor och inordningar. Denna undervisning ska bedrivas för att forma 

människor till att bli goda världsmedborgare som kan fungera i världen med hög 

sensitivitet och flexibilitet, vilket var vad den romerska filosofen Seneca menade med 

att kultivera mänskligheten (Nussbaum, 1997, s.20).  

 

Det tre förmågor som är grundläggande för att kultivera medmänsklighet hos världens 

medborgare är: förmågan att kritiskt kunna granska sig själv och sina egna traditioner, 

förmågan att främst betrakta sig själv som en mänsklig varelse och inte enbart som en 

del av en lokal region eller grupp, och slutligen förmågan att kunna sätta sig in i någon 

annans situation. Den första förmågan, att kritiskt granska sig själv, kopplas till Sokrates 

idé om det granskade livet, vilket innebär att vi människor besitter förmågan att 

ifrågasätta och kritiskt granska de övertygelser som vi fått genom traditioner. Vi 

människor kan inte acceptera att några specifika övertygelser är överordnande bara på 

grund av att de har blivit givna oss genom traditioner. För att kritiskt kunna granska sig 

själv och sina traditioner krävs kapaciteten att kunna resonera logiskt, kunna söka upp 

korrekt fakta och vara noggrann i sitt bedömande. Denna förmåga handlar om att 

individen kan tänka själv i stället för att enbart lyssna på auktoriteter (Nussbaum, 1997, 

s.21-22).  
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Den andra förmågan, att betrakta sig själv som främst en mänsklig varelse, har sin 

grund i den grekiske filosofens Diogenes uttalande ”I’m the citizen of the world” 

(Nussbaum, 1997, s.61). Människor tänker ofta om sig själva i form av grupptermer, 

som exempelvis amerikan först och sedan människa, eller heterosexuell eller 

afroamerikan först och sedan människa. Människor behöver i första hand betrakta sig 

själva som människor, som är sammanbundna med alla andra människor i världen 

genom gemensamma mänskliga drag och förmågor (Nussbaum, 1997, s.21). Den tredje 

förmågan handlar om att med hjälp av sin fantasi kunna sätta sig in i en annan 

människas situation. Den svenska benämningen för detta är narrativ fantasi. Denna 

förmåga kräver en intelligent läsare som kan förstå de önskningar, känslor och begär 

som någon annan kan ha. Detta förutsätter ett kritiskt tänkande och förhållningssätt, 

eftersom vi alltid tar med våra egna fördomar in i mötet med andra, vilket också sker 

när vi identifierar oss med en karaktär i en bok. Vi kommer identifiera oss och döma 

historien mot bakgrund av våra egna syften och ambitioner (Nussbaum, 1997, s.22). 

 

Nussbaum (1997, s.100) förklarar att en möjlighet att öva upp sin narrativa fantasi är att 

läsa verk om människor eller förhållanden som är olika oss. Hon ger exemplet att om en 

individ inte kan ändra sin etnicitet kan denne ändå föreställa sig hur det är att vara av 

annan etnicitet, tack vare den värld som litteraturen förser individen med. Nussbaum 

(1997, s.107) menar att en individ som besitter en narrativ fantasi i sin tur har möjlighet 

att utveckla medkänsla, vilket är ett argument för att inkludera verk i undervisningen 

som främjar olika grader av medkänsla, så som verk av människor från andra kulturer, 

etniska minoriteter och olika sexuella läggningar. Att läsa en roman som sympatiserar 

med en kvinna från medelklassen med dess erfarenheter riskerar dock att osynliggöra 

arbetarklassens förhållanden och vice versa, och att kritiskt kunna granska och 

ifrågasätta det lästa är något som Nussbaum (1997, s.108) poängterar måste gå hand i 

hand med medkänsla. 

 

4 Metod och material 
Det första som kommer att presenteras i detta avsnitt är studiens metod och motivering 

till val av studieobjekt, därefter kommer det förklaras hur analysarbetet har genomförts 

och hur denna studies analys är uppbyggd, och slutligen kommer det att redogöras för 

metodkritik.  
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4.1 Metod och motivering till val av studieobjekt  

Studiens syfte är tudelat, med en intersektionell och en didaktisk ansats. Den metod som 

ligger till grund för denna studie är kvalitativ närläsning. Motivering till varför romanen 

OITNB är studieobjektet är för att den berör grundläggande och livsviktiga frågor om 

alla människors lika värde. Romanen behandlar essentiella frågor om hur det är att vara 

människa, eftersom alla människor på något sätt kan relatera till någon form av etnisk-, 

klass-, och könstillhörighet. Ytterligare en motivering till användandet av romanen är att 

dess teman ger goda förutsättningar för att kunna vägleda och forma eleverna i att 

tillägna sig de grundläggande värderingarna om alla människors lika värde som det 

uttryckligen står om i skollagen (SFS, 2010:4).  

 

4.2 Analysmetod 

Arbetet med studieobjektet OITNB har fokuserat på de tre kategorierna etnicitet, kön 

och klass. Vid läsning av romanen gjordes markeringar varje gång någon av dessa 

berördes, och sedan plockades dessa fragment ut till ett separat dokument. Utifrån detta 

urval gick det att utläsa ett övergripande tema, vilket genomgående var hur internerna 

blev orättvist behandlade av fängelsepersonalen. Nedanstående analys fokuserar därför 

på maktförhållanden mellan internerna och fängelsepersonalen, med de centrala 

komponenterna etnicitet, kön och klass som utgångspunkter.  

 

Analysen kommer att utgå ifrån de tre rubrikerna kategorisering, konstruktion och 

maktstruktur, vilka är centrala begrepp inom det intersektionella perspektivet (Mattsson, 

2015, s.31ff). I studien analyseras romanen ur ett intersektionellt perspektiv. Studiens 

didaktiska syfte kommer att analyseras med utgångpunkt i Cultivating humanity 

(Nussbaum, 1997), och kommer att presenteras stegvis under de tre rubrikerna. Teorier 

som rör genren självbiografi kommer att tas upp kontinuerligt genom hela analysen.  

 

4.3 Metodkritik 

En sak som är viktig att lyfta fram angående studiens ena teori är att det intersektionella 

perspektivet inte har en specifik metodologi, vilket har riktats som en kritik mot teorin 

(Nash, 2008, s.4; McCall, 2005, s.1771). Detta innebär att forskaren på ett insiktsfullt 

och tydligt sätt måste utforma ett eget tillvägagångssätt. McCall (2005, s.1772) menar 

att det uppstår en komplexitet när flera dimensioner av det sociala livet och dess 
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kategorier ska analyseras, och det är därför extra viktigt att den enskilde forskaren 

behandlar sitt material med stor omsorg. För att på bästa möjliga sätt möta denna 

metodologiska kritik har jag närläst studieobjektet tre gånger för att försäkra mig om att 

inget viktigt har missats, och för att kontrollera att jag tolkat händelserna på samma vis 

som jag gjorde första gången. Tolvhed (2010, s.63) poängterar att tydlighet och 

öppenhet i resultatpresentationen är av stor relevans, vilket tas hänsyn till i kommande 

analys, då den intersektionella analysen delas upp i tre centrala delar.   

 

 

 

 

 

5 Analys 
 

5.1 Sammanfattning av romanen 

Romanens huvudperson Piper Kerman, 34 år, lever ett stillsamt och framgångsrikt liv i 

New York tillsammans med sin blivande make Larry. En dag ringer polisen på dörren 

och berättar att hon har blivit åtalad för narkotikahandel och penningtvätt, ett brott som 

hon begått sex år tidigare. Fyra år senare när domen väl faller, inställer sig Piper på 

kvinnofängelset Danbury i Connecticut för att avtjäna sitt 15 månaders fängelsestraff, 

vilket blev förkortats till 13 månader tack vare gott uppförande. Pipers tid i fängelset 

präglas av den utsatthet som de inspärrade kvinnorna drabbas av i den isolerade och 

karga miljön som de tvingas leva i. Det är en berättelse om smärta, ensamhet och tvivel 

men också om att finna en gemenskap och hopp i en vedervärdig miljö.  

 

5.2 Kategorisering  

Begreppet kategorisering är som tidigare nämnts ett centralt analytiskt begrepp inom det 

intersektionella perspektivet och syftar på en sammansatt grupp av något slag, där 

människor eller omständigheter har gemensamma drag. Att kategorisera sin omgivning 

underlättar för individen att på ett lätthanterligt sätt hantera sin omvärld (Mattsson, 

2015, s.41). I romanen framkommer det på ett explicit sätt olika typer av 

kategoriseringar då Kerman på ett ocensurerat sätt skriver om det. Ett exempel på detta 

är när Kerman sakligt förklarar hur populationen i fängelset ser ut:  
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Minimisäkerhetsfängelset Danbury hade i genomsnitt 200 kvinnliga fångar, även om antalet ibland 

uppgick till mardrömsaktigt överfulla 250. Omkring hälften var av latinskt ursprung 

(puertoricaner, dominikaner, colombianer), ungefär 24 procent var vita, 24 procent afroamerikaner 

och jamaicaner, och så en godtycklig blandning: en indier, ett par kvinnor från Mellanöstern, ett 

par från urbefolkningen, en liten kinesisk kvinna i sextioårsåldern. (83) 

 

När Kerman anländer till fängelset skriver hon: ”Kvinnor trängdes överallt omkring mig 

— svarta, vita, latinos, i alla åldrar — här i mitt nya hem” (s.55). Kategorin etnicitet 

framkommer tydligt i detta uttalande. Hon skriver vidare om den stamritual som 

utspelade sig varje gång en ny intern kom till fängelset: 

 
När nya personer anlände skulle deras stam — vit, svart, latino eller de få ”övriga” — omedelbart 

lägga märkte till dem, få dem att känna sig hemma och hjälpa dem att hitta rätt i allt det nya. Om 

man hamnade i kategorin ”övriga” — ursprungsbefolkning, asiat, från Mellanöstern — hade man 

ett sammelsurium av välkomstkommittéer, bestående av de vänligaste och mest medkännande 

kvinnorna från de dominerande stammarna. (63) 

 

Kermans egen beskrivning av de olika typer av kvinnor som hon möter i sin nya 

fängelsemiljö går att koppla till Mattssons (2015, s.41) resonemang om att det 

underlättar för individen att kategorisera sin omvärld. Denna form av kategorisering är 

tydlig i den ritual som förekommer i fängelset när en ny intern anländer. Ritualen kan 

tolkas som en smidig procedur som på ett distinkt sätt strukturerar ackommoderingen. 

Följden av detta är att Kerman uttrycker en ängslan för de kvinnor som inte tillhörde en 

specifik etnisk grupp, och på ett medmänskligt vis sympatiserar hon med dem: ”Jag 

undrade hela tiden hur det skulle kännas att vara där om man saknade en stam” (s.83). 

Som Mattsson (2015, s.21) poängterar är det viktigt att beakta den rådande kontexten, 

och eftersom romanen nästintill enbart utspelar sig i ett kvinnofängelse blir kategorin 

kön konstant påtaglig. Kerman uttrycker följande: 

 
Det var en märklig plats, detta helt kvinnliga samhälle med en handfull underliga män, det 

militäriska levnadssättet, den dominerande ”getto”-stämningen (både urban och lantlig) genom en 

kvinnlig lins, blandning av åldrar, från larviga småflickor till gamla mormödrar, alla hopnitade i en 

varierande grad av tolerans. (120)  

 

I romanen framkommer det att de flesta av kvinnorna i fängelset är lågutbildade, fattiga 

och har tidigare levt i utsatta bostadsområden. Kerman resonerar om att deras olika 
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förutsättningar, att hon själv kommer från en priviligierad medelklassbakgrund med god 

utbildning, har påverkat hur de döms för olika brott:    

 
Liten inblandning i narkotikahandel kunde ge långa fängelsestraff, särskilt om man hade en dålig 

advokat, utsedd av domstolen. […] Det var svårt för mig att fatta att karaktären på våra brott hade 

resulterat i ett femtonmånadersstraff för mig medan mina grannar hade fått mycket längre straff. 

(163)  

 

5.2.1 Nya perspektiv  

I Cultivating humanity är en av de tre förmågor som är grundläggande för att forma 

goda världsmedborgare narrativ fantasi. Narrativ fantasi innebär att individen genom att 

läsa litterära verk kan sätta sig in i en annan människas livssituation, vilket kan resultera 

i att läsaren får en djupare förståelse för karaktärerna eller så kan läsaren identifiera sig 

med en eller flera karaktärer (Nussbaum, 1997, s.22). Eftersom romanen OITNB till 

största del utspelar sig i ett fängelse i USA, innebär det med största sannolikhet att den 

beskrivna fängelsemiljön är en främmande erfarenhet för elever i svenska skolan. Denna 

obekanta miljö och situation som romanen åskådliggör skapar goda möjligheter för 

eleverna att träna sin narrativa fantasi, som Nussbaum (1997, s.100) skriver om, det vill 

säga att de som läsare får läsa verk som är utanför den närmsta sfären. Som tidigare 

nämnts behandlar romanen de olika kategorierna etnicitet, kön och klass, och detta 

skapar förutsättningar för eleverna att ta del av nya och okända perspektiv. Eftersom 

persongalleriet i romanen visar på en bred variation av individer skapas goda 

förutsättningar för elever att sätta sig in i en människas livssituation som är olik deras 

egen, vilket enligt Nussbaum (1997, s.22) är en grundläggande förutsättning för att 

skapa goda världsmedborgare. Eftersom alla individer på ett personligt plan kan relatera 

till sitt eget förhållande till kategorierna, förstärker detta möjligheten att alla eleverna 

kan tillägna sig innebörden av historien. 

 

5.3 Konstruktion  

Begreppet konstruktion handlar om att våra förväntningar och det vi redan vet spelar en 

avgörande roll i hur vi tolkar företeelser (Mattsson, 2015, s.31). Att fördomar och 

förväntningar påverkar bemötande och beslutsfattande är något som genomgående 

framkommer i romanen. När Kerman anländer till fängelset träffar hon sin 

kontaktperson Mr Butorsky, som uttrycker:  
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”En del av de där kvinnorna [i fängelset] kommer att tro att du tycker att du är bättre än de. De 

kommer säga: ’Åh, hon har pengar’”. Jag kände mig illa till mods. Var det ett sådant intryck jag 

gav? Skulle jag betraktas som en uppnosig, rik slampa? (51) 

 

En tolkning som kan göras utifrån detta är att uttalandet av Mr Butorsky indikerar att 

han uppfattar Kerman som olik de flesta andra kvinnorna i fängelset. Han maskerar det 

genom att själv tala för hur kvinnorna själva kommer bemöta henne, det vill säga att 

hans förutfattade förväntningar påverkar hur han tror att omgivningen kommer bemöta 

henne. Efter detta uttalande av Mr Butorsky börjar Kerman ifrågasätta sin egen 

uppfattning om sig själv och visar upp en rädsla för att betraktas som oförskämd bara 

för att hon har pengar.  

 

Ett exempel i romanen på att fördomar påverkar beslutsfattande är när det eftertraktade 

och högaktade jobbet som den nya stadschauffören i fängelset ska tillsättas. Mr 

Butorsky föreslår att Kerman ska ansöka om att bli den nya chauffören, eftersom han 

anser att hon vore lämpad för arbetet. Kerman skriver i romanen: ”Aldrig någonsin hade 

en stadschaufför som inte var ”nordbo” blivit vald” (s.121). Detta återupprepande 

mönster indikerar på konstruktionen att människor som inte är nordbor inte är 

kvalificerade nog att utföra jobbet. Konstruktioner av detta slag grundar sig i 

fördomsfulla antaganden om att kvinnors etniska identitet säger något om deras förmåga 

att ta ansvar, där de vita kvinnorna förväntas vara mer pålitliga än de svarta och de 

latinamerikanska kvinnorna. Med utgångspunkt i Mattssons (2015, s.32) resonemang 

om att individen enskilt eller tillsammans med andra skapar föreställningar om hur 

omvärlden är, går det här att dra slutsatsen att fängelsepersonalen gemensamt bildat sig 

en uppfattning om hur vita respektive svarta kvinnor sköter sitt jobb. Kerman resonerar 

utifrån sitt eget agerande i förhållande till rasism, och beskriver vid ett tillfälle att 

hennes egna konstruktioner mynnade ut i att hon i mötet med den kvinnliga svarta 

fången Rochelle tänkte rasistiskt:  

 
Jag hade gått i skolan med, bott ihop med, dejtat och jobbat tillsammans med svarta 

medelklassmänniskor hela livet, men när jag ställdes inför en svart kvinna som inte kom från 

”mina kvarter” kände jag mig hotad, fullkomligt övertygad om att hon skulle ta något ifrån mig. 

(98) 
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En händelse som skapade stor uppståndelse i fängelset var när den kända tv-

personligheten Martha Stewart dömdes till fängelse då hon ljugit om en vältajmad 

aktieaffär. De flesta av fängelsets interner menade att hon hade blivit anklagad enbart på 

grund av att hon var en känd kvinna och sa: ”Killar kommer undan med sån där skit 

hela tiden” (s.113). Detta kan tolkas som att det inte förväntas att kvinnor ska begå 

sådana brott, vilket därför kan vara en anledning till att Martha Stewarts brott blev mer 

uppmärksammat än om en manlig kändis hade dömts för samma sak.  

 

5.3.1 Medkänsla och kritiskt förhållningssätt 

Kerman skriver på ett öppet och rakt sätt om hur de olika kategorierna, etnicitet, kön 

och klass, gynnar och missgynnar kvinnorna i fängelset. Hennes sätt att kontinuerligt 

reflektera över de orättvisor som finns i den kontext hon befinner sig i, medför att 

läsaren lätt kan känna empati för de kvinnor som behandlas dåligt på grund av sin 

hudfärg eller sin klasstillhörighet. Kerman skriver vid ett tillfälle: ”En del av dem 

[fängelsepersonalen] verkade gilla mig och jag tyckte att de behandlade mig bättre än en 

del andra interner, vilket jag tyckte var urdåligt” (s.216).  

 

Nussbaum (1997, s.107) förklarar att god narrativ fantasi genererar en djupare 

medkänsla, och att verk som handlar om olika kulturer, etniska minoriteter och olika 

sexuella läggningar har en god förutsättning att utveckla djupare medkänsla. Ett talande 

exempel i romanen som skapar en känsla av empati är:  

 
Såvitt jag kunde se var mina medfångar för det mesta vanliga fattiga mammor, 

medelklassmammor, mormödrar och till och med mormorsmödrar, och ändå avtjänade många av 

dem långa straff — fem år, sju år, tolv år, femton år. Jag visste att det inte var troligt att de hade 

dömts för våldsbrott eftersom de satt i ett fängelse med den lägsta formen av säkerhet. När jag 

iakttog mina medfångar, unga kvinnor som sakande till och med grundskoleutbildning, med sina 

barn i besöksrummet kom jag på mig själv med att fråga mig gång på gång: ”Vad kan hon ha gjort 

som är orsaken till att hon ska sitta inlåst här så länge?” De var inga kriminella genier. (156) 

 

Läsningen av romanen ger en inblick i hur det ser ut i fängelset som Piper Kerman sitter 

fängslad i. Det som dock är intressant att fråga sig är hur sann den bild som Kerman 

målar upp faktiskt är eller om den till viss del är konstruerad ur Kermans egna 

förväntningar om hur fängelsemiljön ser ut. Med Eakins (1999, s.4) resonemang om 

självbiografier i åtanke, är denna fråga viktig att ställa sig. Hur mycket stämmer 
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verkligen överens med det som författaren har varit med om och det som författaren 

senare skriver om? Det går även att tolka romanen utifrån Melbergs (2008, s.10) 

resonemang om en både-och karaktär, att det som Kerman skriver är en kombination av 

verklighetsbeskrivande och hennes egna litterära kreativitet. Nussbaum (1997, s.108) 

menar att en viktig komponent för att en individ ska utveckla god narrativ fantasi är att 

kunna kritiskt granska det lästa. Det är viktigt att ha en kritisk hållning vid läsning av 

romanen OITNB, eftersom den dels behandlar känsliga ämnen dels är en uttalad 

självbiografi. Läraren behöver hjälpa eleverna med att bli medvetna om vikten av att 

vara kritiska, och utifrån det förhållningssättet inte ta för givet att hela romanens 

innehåll måste vara sant.  

 

5.4 Maktstruktur 

Begreppet maktstruktur handlar om att samhället och omvärlden värderar kategorier 

olika, vilket resulterar i att en hierarkisk ordning upprättas (Mattsson, 2015, s.35). Det 

framkommer tydligt i romanen att Kerman upplever en asymmetri i maktförhållandena, 

och framför allt i relation till vakterna: ”Det är svårt att föreställa sig någon relation 

mellan två vuxna i USA som skulle vara mindre jämlik än den mellan en fånge och en 

fångvaktare” (s.153). När Kerman skriver om interaktionen med vakterna refererar hon 

nästan enbart till de manliga vakterna, och belyser flera situationer med dem som 

skapade en känsla av underlägsenhet och utsatthet. Att de både är män och har 

yrkestiteln fångvaktare ökar maktpositionen i förhållande till de kvinnliga internerna 

och vid ett tillfälle skriver Kerman:  

 
Om man är en relativt liten kvinna och en minst så dubbelt så stor man skäller ut en och man är 

klädd i fängelseuniform och han har ett par handbojor i bältet, då spelar det ingen roll hur tuff man 

tror att man är — man blir jävligt rädd. (275) 

 

Här går det att urskilja att manlighet transformeras av klass, det vill säga att kategorin 

manligt kön stärker sin maktposition genom sin yrkesroll och de befogenheter som 

följer med den (jmf. Tolvhed, 2010, s.62). Kerman skriver vidare att en del av de 

manliga vakterna tafsade på och gjorde sexuella närmanden mot internerna vid 

kroppsvisiteringarna. Denna företeelse var något som internerna var tvungna att finna 

sig i, eftersom det inte hade varit värt att protestera mot det: 
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En kvinnlig fånge som anklagar en vakt för sexuella trakasserier blir ofrånkomligen inlåst på 

isoleringen i ”skyddshäktet” och förlorar sin logeplats, sina programaktiviteter (om hon har några), 

arbetet och en rad andra fängelseprivilegier, för att inte nämna tryggheten i rutiner och vänner. 

(272) 

 

I detta avseende framgår det tydligt att de kvinnliga internerna inte har någon makt i 

förhållande till de manliga vakterna. Om kvinnorna vågar ifrågasätta deras bemötande 

blir de själva straffade, vilket kan ses som den enklaste lösningen för 

fängelsepersonalen, men att vakterna får hållas visar på en skev maktstruktur. Denna 

form av maktstruktur förekommer på en strukturell nivå, vilket Mattsson (2015, s.35) 

skriver om är en av de två nivåer som maktstruktur kan förekomma på. En del av dessa 

manliga vakter begår i själva verket värre brott än vad de kvinnor som faktiskt sitter 

inlåsta är fällda för, vilket gör att maktstrukturen blir ännu skevare. Kerman skriver: 
 

Vissa fångvaktare njuter av makten och kontrollen som de har över andra människor. Det 

utsöndras ur deras porer. De tror att det är deras privilegium, deras rättighet och deras plikt att göra 

fängelsevistelsen så eländig som möjligt genom att hota, undanhålla eller skymfa så fort de får 

chansen. (276) 

 

Fängelset Danbury, minimifängelset och maximifängelset, med sina 1400 kvinnliga 

interner, har enbart en manlig psykiatrisk läkare och en manlig gynekolog. Kerman 

skriver att kvinnorna i fängelset en gång per år får en gynekologisk undersökning, som 

det är frivilligt att närvara på. Hon ifrågasätter varför en inte skulle gå på 

undersökningen. En annan intern svarar: ”’Det är en man. Nästan alla vägrar på grund 

av det’”, förklarade Angel. Jag blev upprörd” (s.221). På det här sättet beskriver 

Kerman sin upplevelse av gynekologundersökningen: 

 
Det var en vit man som såg ut att vara i åttioårsåldern och som hade en röst som darrade. […] Jag 

kan inte säga annat än att det var fruktansvärt. Och det gjorde ont. När det var färdigt, och den 

gamle mannen hade försvunnit med en smäll i dörren, låg jag kvar och höll papperslakanet om mig 

och kände mig precis så som fängelsesystemet ville att jag skulle känna mig - ytterligt maktlös, 

sårbar, ensam. (222) 

 

Kerman ifrågasättar varför två män arbetar i omständigheter där kvinnor ofta känner sig 

oerhört utsatta. Det är ett faktum att internerna blir dåligt behandlade av vakterna och att 

personalen inte tillsätts med internernas bästa i åtanke. I förlängning av detta resonerar 

Kerman om vad fängelset har för egentligt syfte:  
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Vad är det för mening, vad är poängen med att låsa in folk i flera år när det verkar betyda så lite, 

till och med för fångvaktarna som har nyckeln? Hur ska fångarna kunna förstå att deras straff har 

betytt något för någon när de behandlas så nonchalant och likgiltigt? (337) 

 

5.4.1 Asymmetriska maktrelationer 

Den asymmetriska maktrelation som förekommer mellan vakterna och internerna i 

fängelset är intressant att fördjupa sig i och relationen dem emellan ger möjligheter att 

syna hur makt konstitueras. Nussbaum (1997, s.22) skriver att förmågan till narrativ 

fantasi kräver en intelligent läsare som kan uppfatta andras önskningar, känslor och 

begär. Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt så att läsaren inte tar med sina 

egna fördomar in i läsupplevelsen. Kermans sätt att beskriva de känslor som hon 

upplever när det kommer till den orättvisa behandling som hon och de andra internerna 

får erfara, öppnar upp möjligheten för elever att sätta sig in i hennes situation på ett 

emotionellt sätt. En utmaning för eleverna är att försöka att inte ta med sina egna 

erfarenheter av och åsikter om exempelvis maktstrukturer när de försöker leva sig in i 

romanens handling. Dessutom är det viktigt att eleverna förstår att deras egen tolkning 

skiljer sig från andra elevers, eftersom alla har olika bakgrunder.  

 
Romanen är skriven utifrån den vita medelklasskvinnan Kermans perspektiv, vilket som 

läsare är viktigt att inte förtränga. Nussbaum (1997, s.108) poängterar att det finns en 

risk att missa flera infallsvinklar och andra människors erfarenheter om ett verk utgår 

ifrån enbart en synvinkel. Som lärare är det därför viktigt att göra eleverna införstådda 

med att det som romanen berättar enbart är ett sätt att tolka den fängelsekontext som 

beskrivs. Enligt Lejeunes (1971, s.4) definition av vad en självbiografi är, fyller 

Kermans roman dess villkor, att berättelsen är skriven av en verklig person och handlar 

om hennes egna erfarenheter och hennes egna personliga utveckling. I klassrummet 

öppnar romanen därmed upp för en diskussion om hur elever på ett gott sätt kan ta till 

sig Kermans egen historia utan att tappa den kritiska hållningen om genrens anspråk, 

samt hur eleverna också får en förståelse för att de andra inblandade personerna i 

romanen kan uppfatta situationen annorlunda.  

 

6 Diskussion  
Denna studie ämnade att analysera det självbiografiska verket OITNB ur ett 

intersektionellt perspektiv. Cultivating humanity har använts för att analysera vad 
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studieobjektet har för litteraturdidaktiska implikationer och hur dessa kan användas i 

undervisningen. Studieobjektets genre har även uppmärksammats genomgående under 

analysen. Något som är viktigt att poängtera är att min tolkning av romanen har färgats 

av min egen bakgrund, vilket Nussbaum (1997, s.22) menar beror på att vi alltid tar med 

våra egna fördomar in i mötet med andra. Att förstå och bejaka att ens egna erfarenheter 

och känslor präglar hur vi tolkar och tar till oss innehållet i det vi läser och ser är viktigt. 

Om vi ska kunna bedriva en undervisning som ska forma goda världsmedborgare, i linje 

med Nussbaums (1997, s.20) tankar, måste läraren själv vara medveten om att hens 

relation till omvärlden är präglad av tidigare erfarenheter och uppväxtvillkor. 

 

Att huvudpersonen i romanen är en vit medelklasskvinna innebär att alla inte kan 

identifiera sig med henne, vilket Enck och Morrissey (2015, s.314) menar även är fallet 

i serien. Det fördelaktiga i historien är att det finns flera olika karaktärer i romanen så 

förhoppningsvis hittar alla elever någon att identifiera sig med på ett eller annat sätt. En 

del elever med liknande bakgrund som Kerman kan med stor sannolikhet identifiera sig 

med henne, som tidigare forskning också har varit inne på (Enck & Morrissy, 2015, 

s.305; Smith, 2015, s.276). Det faktum att romanen berör flera olika kategorier skapar 

förutsättningar för elever att möta nya perspektiv och livssituationer. Eftersom romanen 

berör en främmande miljö i förhållande till vad eleverna i den svenska skolan är vana 

vid, det vill säga ett amerikanskt kvinnofängelse, genererar det goda möjligheter att 

utveckla god narrativ fantasi, vilket ligger i linje med det Nussbaum (1997, s.100) 

skriver om hur individen kan träna sin narrativa fantasi.  

 

I studiens analys framkom det att studieobjektets författare på ett ocensurerat och sakligt 

sätt kategoriserar sin omgivning i fängelset för att på ett lättare sätt kunna hantera den 

nya miljön. Kermans sätt att skriva om de olika kvinnorna som är i fängelset görs även 

det på ett sakligt sätt, vilket indikerar en hänsynsfullhet mot deras erfarenheter och 

känslor. I beskrivningen av den ritual som sker när en ny intern anländer till fängelset 

uttrycker Kerman en ängslan för de kvinnor som inte har en grupp att ansluta sig till, 

vilket visar på Kermans medkänsla. Detta ligger i linje med det som Smith (2015, s.277) 

framlägger, att Kerman i sin roman behandlar sitt material med större respekt än vad 

serien gör. Schwan (2016, s.481) poängterar att Kerman har ett ansvar i förhållande till 

de andra kvinnorna i fängelset när hon skriver sin egen historia, och att hon på ett 

rättfärdigt och respektfullt sätt tar hänsyn till deras integritet i historien. Som tidigare 
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nämnts skriver Kerman om de andra internerna på ett sakligt vis vilket ger intrycket av 

att hon inte försöker beskriva deras innersta historier och känslor, utan att hon i stället 

bara tar avstamp i sig själv. Som det visas i analysen uppvisar Kerman en medvetenhet 

om sin privilegierade ställning som vit medelklasskvinna, när hon ifrågasätter varför 

hon och de andra kvinnorna fått så varierande straff för sina respektive brott. Detta är en 

skillnad mot det som Belcher (2016, s.491-492) skriver om, att Piper i serien ger uttryck 

för en färgblindhet och därmed framställer det som om att hon är i samma sits som de 

andra kvinnorna.  

 

Romanen öppnar upp för samtal i klassrummet som berör människors lika värde. En 

tydlig företeelse som är intressant att diskutera är att Kerman trots sin kriminella 

bakgrund inte stämplas som kriminell och tack vare sin erfarenhet kunnat skriva en 

bästsäljande roman. O’Sullivan (2016, s.406) resonerar om detta faktum, och menar att 

de flesta med kriminell bakgrund, där svarta och latinamerikanska etniciteter är 

överrepresenterade, inte välkomnas lika öppenhjärtligt av omvärlden. Med detta som 

utgångspunkt är det centralt att lyfta diskussionen i klassrummet om varför en 

människas etnicitet har betydelse i hur individen blir bemött i samhället. En annan 

påtaglig företeelse att lyfta upp till diskussion är Kermans kontaktperson Mr Butorskys 

beteende och agerande när han dels uttrycker att Kerman är olik de flesta andra 

kvinnorna i fängelset, och dels när han föreslår att just hon ska söka jobbet som den nya 

stadschauffören. Hans agerande öppnar upp för att diskutera fördomar och dess 

påverkan på ens handlingar.  

 

Vid analysen av maktstrukturer framkommer det tydligt att relationen mellan vakterna 

och internerna är asymmetrisk. Det är dock oundvikligt att den relationen är 

asymmetrisk då titlarna avser att de ena är överordnade de andra. Det som framkommer 

i analysen är att vakterna utnyttjar sin maktposition och behandlar internerna på ett 

opassande sätt. Detta överensstämmer med det som Fernández-Morales och Menéndez-

Menéndez (2016, s.536-539) skriver om att förhållandet mellan internerna och vakterna 

i serien är asymmetriskt. I romanen förklarar Kerman att i fängelset som hon satt i 

jobbade det enbart en manlig psykiatrisk läkare och en manlig gynekolog på totalt 1400 

kvinnliga interner. Det framkom i studiens analys att Kerman ställde sig kritisk till det 

faktum att det är två män som tillsatts på dessa två poster där kvinnorna hamnar i en 

utsatt position. I Kermans beskrivning av sin gynekologundersökning uttryckte hon 
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tydligt att fängelset har lyckats få henne att känna sig så som fängelsesystemet ville, det 

vill säga ”ytterligt maktlös, sårbar, ensam” (s.222). Detta går att koppla till slutsatsen 

som Fernández-Morales och Menéndez-Menéndez (2016, s.536) presenterar, vilket är 

att det är svårt att upprätthålla ett eget starkt ”jag” i en fängelsemiljö, eftersom 

fängelsesystemet sänder ut signaler om att individen måste offra sin subjektivitet. 

Fernández-Morales och Menéndez-Menéndez (2016, s.538) skriver vidare om att serien 

OITNB bidrar till att medvetandegöra de orättvisor som finns i det amerikanska 

rättsystemet och hur förhållandena ser ut i kvinnofängelser, medan Schwan (2016, 

s.473) menar att serien inte på ett rättfärdigt sätt visar hur kvinnliga fångar har det i 

verkliga fängelser. Det är därmed viktigt att ha en kritisk hållning i sin läsning av 

romanen OITNB, vilket Nussbaum (1997, s.22) menar är en viktig komponent i narrativ 

fantasi. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till Kermans egna känslor och tankar, men 

också att vara vaksam på att hennes bild av fängelset är baserad på hennes subjektiva 

uppfattning.  

 

Att romanen är en självbiografi kan skapa goda möjligheter till att arbeta med genren 

självbiografi och på ett nyanserat sätt diskutera det i klassrummet. Ett argument för att 

använda romanen i undervisningen är just att det är en självbiografi, vilket går att 

koppla till resultatet i Årheims (2007, s.190) avhandling, att ungdomarna i hennes studie 

upplevde positiva känslor när det kom till att läsa ”sanna berättelser”. I Årheims (2007, 

s.190) avhandling framkommer det även att läsning av sanna berättelser når fram till 

människor oberoende klass, kön, etnicitet eller utbildningsgrad. Att det i den svenska 

skolan finns en bred variation av olika etniciteter, klasstillhörigheter och 

könstillhörigheter, talar för att romanens genre är en bra ingång till att få alla elever 

engagerade i en gemensam diskussion. I arbetet med genren går det att diskutera ett 

verks trovärdighet och det vore därmed fördelaktigt att lyfta vad olika teoretiker 

framfört om genren, så som Melbergs (2008, s.13) både-och resonemang och Lejeunes 

(1989, s.5) självbiografiska pakt. 

 

En av de tre förmågor som Nussbaum (1997, s.21) menar är grundläggande för att skapa 

goda världsmedborgare är att besitta förmågan att betrakta sig själv som en mänsklig 

varelse i första hand, det vill säga att alla människor i världen är sammanbundna med 

varandra genom gemensamma mänskliga drag och förmågor. Nussbaum (1997, s.21) 

förklarar att vi människor tenderar att beskriva oss i grupptermer först, utifrån etnisk 
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tillhörighet, i stället för att definiera oss som människor. I klassrummet är det viktigt att 

betona den gemensamma och globala samhörigheten alla människor har och försöka 

sätta kategorierna i relation till det. Lärarens roll är att lyfta och medvetandegöra det att 

vi tenderar att dela in omvärlden i olika grupperingar, samt understryka det faktum att vi 

människor i första hand är människor.  

 

7 Vidare forskning  
Eftersom en viktig komponent för att skapa goda världsmedborgare inom Cultivating 

humanity är att kunna sätta sig in i en annan människas situation, vore det därmed 

lämpligt att undersöka vilka litterära verk som vore fördelaktiga att arbeta med i 

undervisningen för att just skapa möjligheter för elever att få öva upp denna förmåga.  

Genom att ta avstamp i den narrativa fantasin kan vidare forskning analysera såväl 

facklitteratur som skönlitteratur och försöka utforma en repertoar av 

undervisningsmaterial som ligger i linje med den svenska skolans ansats om att lära alla 

elever de grundläggande värderingarna om alla människors lika värde. 
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