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Sammanfattning 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka hur fängelsebibliotekarier själva ser på sin funktion 

i utbildningen av interner, och därmed även internernas rehabilitering och välbefinnande. 

Funktionen har analyserats utifrån sex bibliotekarieidentiteter framtagna av Anders Örom och 

mycket av den tidigare forskningen är av utredande karaktär då det var den typen av material 

som innehöll den information rörande svenska anstalter som var mest relevant för studien.  

Fyra aktiva fängelsebibliotekarier intervjuades och på datamaterialet gjordes en teoristyrd 

tematisk analys. Resultatet visar att den identitet som bäst beskriver fängelsebibliotekariernas 

funktion i utbildningen av interner är Socialarbetaridentiteten. Den främsta orsaken till detta 

är att fängelsebibliotekarier ser sin främsta funktion som att möta behoven hos de intagna samt 

att engagera och motivera dem på internernas egna villkor. Begränsningar för denna studie var 

främst att endast fyra personer intervjuades och det i sin tur gav ett ganska begränsat 

datamaterial. För vidare forskning föreslås en utredning av aktiviteter inom Kriminalvårdens 

biblioteksverksamhet.  

 

Nyckelord 

Fängelsebibliotekarie, fängelsebibliotek, Kriminalvården, utbildning, rehabilitering, Örom, 

bibliotekarieidentiteter, funktion. 
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1. Inledning 

Statistik från Nordamerika visar att mellan 50-60% av de som sitter i fängelse inte har en 

grundläggande utbildning (Lehman, 2017, s.4), och liknande statistik gäller för Sverige (Ek, 

2014, s.6). Enligt Kriminalvårdens statistik har intagna i Sverige en betydligt lägre 

utbildningsnivå än resten av befolkningen. Ungefär hälften av de intagna har grundskola eller 

folkskola som högsta utbildningsnivå (Brå, 2015, s.15). Många intagna kommer sällan från en 

läsande bakgrund och därför gör många sitt första biblioteksbesök när de är intagna och de 

läser även sin första bok i den här miljön (Ek, 2014, s.6).  

Fokus för många anstalter i västvärlden är rehabilitering av de intagna och att 

förbereda dem för ett liv utan kriminalitet. Utbildning utgör en stor del av rehabiliteringen 

eftersom många interner saknar grundläggande utbildning (Lehman, 2000, s.2). Utbildning 

som en del i rehabilitering hjälper interner att bättre anpassa sig till ett liv utanför murarna.  

Genom att interner ”kommer ut bra” minskar risken för att de ska falla tillbaka i kriminella 

banor (Lehman, 2017, s.4), och fängelsebibliotekarier kan ha en stor roll att spela i detta.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) har statistik som visar att många interner vill 

studera under tiden på anstalt, men inte alla som vill studera får göra det då det ofta är långa 

köer till att få utbilda sig (Brå, 2015, s.27). Personer som sitter på anstalt har ofta en del 

ouppfyllda behov och detta leder till en stor efterfrågan på olika typer av läromedel, 

informationsresurser och material om självförbättring. Fängelsebiblioteket och 

fängelsebibliotekarien har, i samverkan med andra verksamheter, en viktig del i att möta dessa 

behov. Utbildningen som ges på svenska anstalter går från grundläggande och gymnasial 

utbildning till arbetsmarknadsutbildning och högskoleutbildning. Enligt Brå är det cirka 40% 

av de intagna som går någon utbildning och av dessa går majoriteten grundläggande utbildning 

(86%) (Brå, 2015, s.27). Ett fängelsebibliotek med en utbildad bibliotekarie kan stödja 

utbildningen av klienter och på många sätt kan det ses som en förutsättning för utbildningen 

då biblioteket och bibliotekarierna kan erbjuda exempelvis informationsresurser, handledning, 

referenser och digitala hjälpmedel. En utredning av svenska fängelsebibliotek från 2014 

beskriver vikten av bibliotek på fängelser och att biblioteken bör ha en stor del i utbildning 

och rekreation och därigenom rehabilitering för intagna klienter (Ek, 2014, s.6). 

Fängelsebibliotekarien och författaren Brenda Vogel skriver om de många 

fördelar läsning kan ha för människor som sitter på anstalt. Att ha tillgång till material och 

läsning kan hjälpa interner att hantera ångest och bestraffningen, ensamma nätter och de år en 
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har framför sig utan någon riktig framtid. Läsning kan hjälpa personer som är antisociala att 

lära sig ”sociala koder” och hjälper den intagne att på ett framgångsrikt sätt återvända till 

samhället (2009, s. 176). Läsning främjar därför välbefinnandet hos de intagna. Vogel skriver 

också att i sin yrkesroll som fängelsebibliotekarie är isolering och ensamhet ofta känslor som 

upplevs (s. 146), något som även tas upp i utredningen av kriminalvårdens 

biblioteksverksamhet från 2014 (Ek, 2014, s.10). Detta för att de ofta är de enda som har hand 

om verksamheten i en miljö som i sig är väldigt isolerad och ofta är fängelsebibliotek av låg 

prioritet för beslutstagare. Många av de intagna är ofta omedvetna om vad en bibliotekarie 

verkligen gör och bibliotekarier och intagna påverkas stort av stereotyper och fördomar som 

exempelvis att bibliotek är en finkulturell institution, vilket försvårar bibliotekariernas arbete 

i fängelserna (Vogel, 2009, s. 147).  

Bibliotekariens yrkesroll rent generellt är bred och kan ibland vara otydlig för 

den utomstående och en kan misstänka att det är en stor skillnad på att jobba som exempelvis 

folkbibliotekarie och fängelsebibliotekarie. Fängelsebibliotekarier är i en speciell situation då 

de ofta kan vara ensamma som bibliotekarie på anstalten, ofta delar sin tid mellan ett ”vanligt” 

bibliotek och fängelsebibliotek samt att användargruppen av ett fängelsebibliotek är en 

speciell målgrupp i den mening att många saknar utbildning. På grund av begränsade resurser 

i form av tid och pengar måste fängelsebibliotekarien noggrant prioritera bland sina 

arbetsuppgifter och fylla den funktion med det som hen uppfattar vara viktigast.  

Det finns inte mycket forskning om den yrkesroll och funktion som 

bibliotekarier har, men den danske forskaren Anders Örom (1993) har identifierat olika 

funktioner som bibliotekarier kan ha, och har kommit fram till att det finns sex identiteter. 

Dessa går att applicera på bibliotekarier utifrån vad de anser vara det viktigaste med biblioteket 

och deras egen funktion. Fängelsebibliotekarien måste välja sin huvudsakliga funktion när hen 

är på anstalten och det är denna huvudsakliga funktion som denna studie har för avsikt att 

undersöka med hjälp av Öroms bibliotekarieidentiteter. 

I en artikel som journalisten Kristofer Ahlström har skrivit om litteraturens 

påverkan i fängelset berättar en person som varit intagen på Kumlaanstalten om en intern som 

varit deprimerad i fängelset men lyckats ”ta sig i kragen” med hjälp av att börja läsa upp 

betygen. Den internen har idag tagit en magisterexamen (Ahlström, 2014). Det här exemplet 

tillsammans med det Vogel skriver visar på vikten av att ha en möjlighet att utbilda sig och 

hur läsning och utbildning kan hjälpa en person som suttit i fängelse och mått dåligt att ta sig 

tillbaka till samhället och ha en chans att lyckas. Utbildning ger även positiva effekter under 

tiden en sitter på anstalt, inte bara när en kommer ut. Brottsförebyggande rådet publicerade 
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2015 en studie som redovisar dessa effekter: ger utrymme och tid för reflektion, förebygger 

konflikter, får tiden att gå snabbare och bidrar till bättre relationer på anstalten (Brå, 2015, s. 

65).  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fängelsebibliotekarierna ser på sin funktion som 

bibliotekarier i relation till utbildningen av interner, och i förlängning interneras rehabilitering 

och välbefinnande. Hur de ser på sin funktion i sitt arbete som fängelsebibliotekarie kommer 

att analyseras utifrån Anders Öroms sex bibliotekarieidentiteter. Datamaterialet utgörs av 

semi-strukturerade intervjuer och analyseras utifrån en teoristyrd tematisk analys.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Kriminalvårdens biblioteksverksamhet  

Det var på 1840-talet som fängelsebiblioteken inrättades i Sverige. Det var nästan endast små 

samlingar med religiös litteratur och den intagne skulle i ensamhet fundera på vad hen gjort, 

ångra sina handlingar och bli en bättre människa med hjälp av uppbyggelselitteratur (Franzén, 

1996, s. 5). Detta går i linje med dåtidens tankar om att litteratur och bibliotek skulle användas 

för att utbilda och intellektuellt disciplinera invånare samt främja kristna idéer (Svedjedal, 

2012, s. 10). Cirka 20 år senare, 1860, infördes det nya bestämmelser om det material som 

fick finnas i fängelsebibliotek. Nu fick det förutom religiös litteratur även finnas litteratur om 

historia och naturkunskap.  

1912 började fängelserna klassificera de intagna i fyra klasser. Denna 

klassificering gällde olika saker, bland annat bokläsning. Hade en intagen 1:a klassificering 

fick hen endast läsa religiös litteratur, men genom gott uppförande kunde hen öka i graderna 

och få tillgång till mer ”världslig litteratur” (Franzén, 1996, s.5).  

Det var först på 1940-talet som det moderna fängelsebiblioteket började 

utvecklas. Statistik började föras över bestånd och utlåning, det gick att få bokanslag och det 

började växa fram samarbeten med folkbibliotek. 1958 gick de flesta fängelser över till att helt 

låta kommunbibliotek hantera biblioteksverksamheten i fängelserna. De intagna skulle nu ha 

”samma rättigheter som övriga medborgare” (ibid.). 

Under 1960-talet kom det en lag om behandling av interner där det stod att hen 

skulle få tillgång till lån från bibliotek. 1993 fick Sveriges alla anstalter eget ansvar över 

budget, vilket betydde att det inte längre fanns en myndighet vars uppgift var att se till att det 

fanns en biblioteksverksamhet på anstalterna (ibid.). 

 

2.1.1 Kriminalvårdens riktlinjer för biblioteksservice 

För att ge en kontext för hur fängelsebiblioteksverksamheten bör se ut i Sverige redovisas i 

detta avsnitt en sammanfattning av Kriminalvårdens riktlinjer för biblioteksservice. De senaste 

riktlinjerna för Kriminalvårdens bibliotek är från 2007 och där hänvisas det till de riktlinjer 

som svensk biblioteksförening tagit fram för allmän biblioteksverksamhet: 

 

En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar 

med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie 
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med goda kontakter med ledning och övrig personal i en trevligt 

inredd och centralt belägen bibliotekslokal utrustad med ett 

tillräckligt och attraktivt mediebestånd. I biblioteksverksamheten 

kan också ingå läsecirklar, författarbesök och kanske 

skrivarverkstäder (2007, s.2).  

 

Riktlinjerna ska fungera som hjälpmedel för att biblioteksverksamheten ska kunna möta de 

krav som finns på att kunna erbjuda de intagna utbildning, avkoppling och utveckling. De 

uppgifter biblioteksverksamheten har på fängelser för att möta dessa krav är exempelvis att 

stödja de studerande med material och informationsresurser, stödja lärarna i deras arbete, 

motivera ovana läsare och hjälpa de intagna att förbereda sig för livet utanför fängelset genom 

att använda bibliotekets resurser. Enligt riktlinjerna ska intagna på anstalt och häkte ha tillgång 

till biblioteket minst en gång i veckan, under minst 30 min. Särskilda riktlinjer gäller för 

intagna med restriktioner (ibid.). 

Fängelsebibliotekariens arbetsuppgifter är i princip det som förväntas av en 

folkbibliotekarie: de ska informera de intagna om verksamheten, rekommendera böcker och 

informationsresurser, ta emot önskningar om inköp och fjärrlån, hantera databaser, sköta utlån 

och gallring. Den service som fängelsebibliotekaren ger ska vara inriktad på klienternas egna 

behov och anstaltens behov (Kriminalvården, 2007, s.4).    

De flesta anstalter i Sverige upphandlar bibliotekarier från närliggande bibliotek. 

På så sätt behöver anstalterna endast betala för den tid som bibliotekarierna behövs. Genom 

sin huvudsakliga arbetsgivare får bibliotekarien tillgång till information rörande nya medier 

och informationsresurser, som kan vara relevanta för de intagna. Om det är en stor anstalt kan 

en bibliotekarie anställas på heltid och en av fördelarna då är att hen blir en del av 

personalstyrkan och har mer tid till att engagera sig i de intagna (Kriminalvården, 2007, s.5). 

En heltidsanställd fängelsebibliotekarie skulle kunna göra mer för de intagna än en upphandlad 

bibliotekarie som endast är på anstalten exempelvis en gång i veckan. Fängelsebibliotekariens 

funktion skulle kunna breddas och hen skulle kunna fokusera på fler uppgifter om hen är 

heltidsanställd.  
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2.2 Bibliotekslagen och internationella riktlinjer 

I bibliotekslagen står det att det allmänna biblioteksväsendet ska arbeta för fri åsiktsbildning 

och ett demokratiskt samhälle. Biblioteken ska främja litteratur och läsning för utbildning och 

upplysning samt annan kulturell verksamhet. Det står även att biblioteken ska vara tillgängliga 

för alla. Biblioteken ska visa särskild hänsyn till prioriterade grupper. Dessa grupper är 

personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat 

modersmål än svenska (SFS 2013:801). I Bibliotekslagen står det inget om fängelsebibliotek 

och dess verksamhet, inte heller står det någonting om det i fängelselagen. Dock kan en dra 

slutsatsen att eftersom fängelsebiblioteket ska fungera som ett folkbibliotek, går det att 

applicera bibliotekslagen (Lehman & Locke, 2005, s.7).  

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

riktlinjer för biblioteksverksamhet i fängelse riktar sig till fängelsebibliotek i hela världen, 

men kan anpassas efter svenska förhållanden. Enligt IFLAs riktlinjer ska alla fångar ha tillgång 

till biblioteket och dess service. Fångar med restriktioner och som inte har tillgång till 

biblioteket ska ha tillgång till en bibliotekskatalog med fängelsebibliotekets bestånd för att 

kunna fjärrlåna. Biblioteket ska vara placerat centralt i byggnaden, gärna i närhet av 

undervisningslokaler. Biblioteksmiljön bör vara välkomnande och praktisk (Lehman & Locke, 

2005, s.9-10).  

Fängelsebiblioteket ska arrangera och stötta aktiviteter som handlar om läsning, 

läskunnighet och andra kulturella aktiviteter. Dessa typer av aktiviteter ska ge de intagna 

möjlighet till att använda tiden på ett kreativt sätt och ge en bättre livskvalitet för de intagna. 

Genom dessa aktiviteter kan de intagna utveckla sina sociala förmågor och få en bättre 

självuppskattning. Dessa aktiviteter kan vara bokcirklar, bokprat, skrivarcirklar, tävlingar 

inom litteratur, författarbesök, kurser för att förbättra läs- och skrivkunnighet, 

stavningstävlingar och konstcirklar (Lehman & Locke, 2005, s. 17).  

Personalen på fängelsebiblioteket ska ha en dialog med de intagna och vara 

välkomnande till förslag. Biblioteket ska genomföra extra insatser för att kommunicera med 

de intagna som talar annat språk än svenska, då dessa kan ha svårt att annars delta i anstaltens 

program- och utbildningsverksamhet. Bibliotekspersonalen ska ha kontakt med andra 

avdelningar inom fängelset och erbjuda stöd och resurser (ibid.) 
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3. Tidigare forskning och teori 

En amerikansk forskningssammanställning av 267 studier utförda på fängelser i USA visar att 

de som studerat i fängelset minskade sin risk för återfall och förbättrade sina möjligheter att 

få jobb. Risken för återfall minskade med 13% för de som deltagit i en utbildning under sin 

tid i fängelse (Brå, 2015, s. 57). Enligt forskaren Vibeke Lehman bör fängelsebiblioteket 

fungera som en hubb för oberoende studier och utbildning, till skillnad från folkbibliotek som 

fokuserar mer allmänt på informationsresurser. Därför anser Lehman att fängelsebibliotek bör 

erbjuda material och resurser för utbildning. Många interner har en hel del tid att fördriva och 

för de som väljer att spendera denna tid konstruktivt bör biblioteket bistå med material. Enligt 

Lehman har interner med tillgång till material som matchar deras behov och önskningar en 

större chans att klara sig bra när de blir frigivna (Lehman, 2017, s.4). Till exempel kan 

fängelsebibliotekarierna se till att det finns material som informerar internerna om förändring 

som sker i samhället som internerna måste förhålla sig till när de kommer ut (Lehman, 2017, 

s. 5).  

Om fängelsebiblioteket har en inbjudande miljö och hjälpsam personal kan det 

bli en populär samlingsplats och ett center för avkoppling och nöje. Intagna som kanske främst 

kommer till biblioteket för att delta i en aktivitet kan upptäcka andra saker som biblioteket har 

att erbjuda och på så sätt bli vana läsare och användare av bibliotek (Lehman, 2017, s.5).  

Under 2014 genomfördes en intern utredning av biblioteksverksamheten på 

svenska häkten och anstalter, och denna utredning visade på brister och önskemål från 

personal och interner rörande biblioteksverksamheten. Bakgrunden till utredningen var att den 

verksamhet som då bedrevs ej levde upp till de krav som fanns för myndigheten. Utredningen 

genomfördes av fängelsebibliotekarien Lo Ek på uppdrag av Kriminalvården och det primära 

syftet var att kartlägga anstalters och häktens biblioteksverksamhet, vilket skulle leda fram till 

en mer enhetlig och kvalitetssäkrad verksamhet. Genom enkäter och studiebesök på 

anstalter/häkten gavs en tydlig bild av den biblioteksverksamhet som bedrevs och de 

utmaningar som finns inom verksamheten (Ek, 2014, s.1).  

I utredningen skriver Ek om varför det behövs bibliotek inom kriminalvården. 

Grunden i svensk kriminalvård är att de intagnas tid på häkte och anstalt ska vara konstruktiv, 

med fokus på rehabilitering och utbildning, i detta har fängelsebiblioteken en viktig del. 

Biblioteket fungerar som ett fönster ut mot världen, ger de intagna viktig information och är 

en plats där de kan engagera sig i litteratur och gör fria val, något som är viktigt i en annars 

regelstyrd värld. Biblioteken fyller även en viktigt social funktion då det lägger en grund och 
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möjliggör lärande. Fängelsebiblioteken har därför i uppgift att erbjuda en service och resurser 

som går att likna med det som erbjuds på bibliotek utanför murarna (Ek, 2014 s.6).  

Fängelsebibliotekarier har en speciell arbetssituation. Enligt utredningen 

upplevs arbetet ofta som ensamt och isolerat då en jobbar inom verksamheten men inte är en 

del av den dagliga personalen. Ofta är en ensam på sitt huvudsakliga bibliotek med att jobba 

som fängelsebibliotekarie och på grund av sekretess är det problematiskt att diskutera frågor 

kopplade till verksamheten i häktet/ på anstalten (Ek, 2014, s.10).  

Ofta förläggs arbetstiden för den upphandlade bibliotekarien kvällstid, vilket gör 

det svårt för dem att samverka med de lärare som finns på anstalten/häktet eftersom dessa 

endast arbetar dagtid. Lo Ek föreslår att bibliotekariens arbetstid bör läggas under dagtid för 

att underlätta samarbeten mellan lärare vid Lärcentrum och bibliotekarierna (Ek, 2014, s, 11). 

I svaren från utredningens enkäter var det många lärare som efterfrågade ett mer strukturerat 

och omfattande samarbete med fängelsebibliotekarierna (Ek, 2014, s.12).  

För att de intagna ska kunna komma bättre ut i samhället är det ytterst viktigt att 

de är digitalt delaktiga, och här kan bibliotekarien fylla en viktig funktion. Under tiden de 

sitter inlåsta är det viktigt att de intagna får verktyg för att komplettera och bibehålla sina 

datorkunskaper. Detta är något som bibliotek utanför murarna arbetar mycket med och för att 

kunna erbjuda likvärdig service måste kriminalvården hitta en plats för det inom 

biblioteksverksamheten (ibid.).  

Brås studie om sysselsättning i svenska fängelser redovisar de positiva effekter 

som exempelvis utbildning ger till de intagna som deltar. Förutom utbildning räknas 

deltagandet i behandlingsprogram, arbetsdrift, service och ASV (Annan Strukturell 

Verksamhet). ASV innefattar sådant som kan ta upp en stor del av dagen som praktisk 

arbetsträning eller några få timmar av dagen som gruppträning eller yoga som sysselsättning 

(Brå, 2015, s. 8). Det huvudsakliga syftet med sysselsättning på anstalter är att de intagna ska 

få nya kunskaper, färdigheter och insikter som ska hjälpa dem i livet efter att de kommer ut 

och förhoppningsvis minska risken för återfall i kriminalitet (Brå, 2015, s. 55).  

Brå har intervjuat närmare 200 interner och personal från olika anstalter i Sverige 

samt skickat ut en enkät till villkorligt frigivna för att undersöka sysselsättningens betydelse 

för återanpassning till samhället. Det var huvudsakligen fyra effekter av sysselsättning på 

anstalt som lyftes fram: minskad risk för återfall, ökad chans till arbete, rutiner, struktur, 

vardagskunskaper samt att det ökade de intagnas självförtroende (Brå, 2015, s. 59). När de 

villkorligt frigivna fick svara på frågan om huruvida sysselsättningen på anstalt ökat deras 

möjligheter till jobb var det främst de som studerat och utbildat sig som ansåg att 
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sysselsättningen hade haft den effekten. I intervjuerna framkom det från personer som studerat 

via Lärcentrum att de trodde att den sysselsättningen skulle öka deras möjligheter till att få 

jobb (Brå, 2015, s. 61). En slutsats som kan dras av Brås studie är att utbildning på anstalter 

kan öka de intagnas välbefinnande och deras chanser till rehabilitering. Bra relationer, ökat 

självförtroende och tid att reflektera kan tänkas öka välbefinnandet. Minskad risk för återfall 

i kriminalitet och ökade möjligheter till jobb kan tänkas bidra till rehabiliteringen. 

Välbefinnande och rehabilitering går alltså att koppla till utbildning och studier.  

I en studie av Jane Garner vid RMIT University i Australien har det undersökts 

vad interner vill ha ut av servicen från ett fängelsebibliotek. Genom intervjuer med intagna 

och bibliotekspersonal kom Garner fram till fem teman som beskriver det internerna vill ha 

från ett bibliotek. De första fyra teman var positiva och handlade om hur internerna kunde 

använda biblioteket som en verklighetsflykt, tidsfördriv, en möjlighet till att göra egna val och 

vara en del av något. Det femte temat var mer negativt och handlade om hur biblioteket inte 

var tillräckligt stöttande när det kom till internernas utbildning. Internerna beskrev dessa 

erfarenheter som frustrerande och biblioteksservicen otillräcklig när det gällde utbildning 

(Garner, 2017, s.1). Denna studie visar att interner gärna vill spendera tiden i fängelset med 

att utbilda sig men att den hjälp de förväntar sig från biblioteket ej går att få. 

Brenda Vogel skriver i sin bok ”The Prison Library Primer” (2009) om den 

påverkan som fängelsebibliotekarier kan ha på personer som sitter på anstalt. Bibliotekarierna 

kan utbilda de intagna i mediekritik, kritiskt tänkande, källkritik och vikten av att vara en 

läsande person (2009, s.22). Enligt en utredning gjord i USA 2006 var interner som deltagit i 

utbildningsprogram mindre benägna att begå brott och om de fick jobb var de oftare anställda 

längre än de interner som inte deltog i fängelsets utbildningsprogram (2009, s.181).  

Många svenska fängelsebibliotekarier är upphandlade från sin kommun och 

växlar därför mellan folkbibliotek och fängelsebibliotek. Jan Hjalmarson skriver i 

”Bibliotekariens praktiska kunskap” (2016) om de svårigheter som uppstår när bibliotekarier 

växlar mellan olika typer av bibliotek. Hjalmarson syftar främst på skillnaderna mellan 

skolbibliotek och folkbibliotek. Ett skolbibliotek har ofta ett tydligt uppdrag med en tydlig 

målgrupp, med andra yrkesgrupper en kan hänvisa till. På folkbibliotek däremot är 

målgruppen ”allmänheten” och uppdraget är otroligt brett. Låntagare och besökare kan 

komma till bibliotekarierna i informationsdisken med alla möjliga informationsrelaterade 

problem (Schwartz et. al. 118-119). Detta är intressant då folkbibliotekarier har, i likhet med 

fängelsebibliotekarier, ett utbildningssyfte och eftersom många fängelsebibliotekarier jobbar 

på båda typer av bibliotek kan en kanske uppleva en skillnad mellan de två 
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användargruppernas utbildningsbehov och den funktion som en har som bibliotekarie och 

måste därför anpassa sin funktion som bibliotekarie till respektive bibliotek.  

Vibeke Lehman skriver om hur den största utmaningen för bibliotekarier på 

anstalter är att erbjuda fri tillgång till information, vilket kan ses som en grundpelare i god 

biblioteksservice, i en miljö som är allt annat än fri. Det är en utmaning att som bibliotekarier 

uppmuntra till läsning och kunskap när de intagna knappt kan styra något i sin tillvaro och att 

som ensam bibliotekarie se till att möta alla olika efterfrågningar som görs av en grupp väldigt 

olika människor (2011, s. 495). 

Lehman skriver också att bibliotekarier som har utbildning inom kriminologi, 

psykologi, socialt arbete eller pedagogik har en större chans att lyckas som 

fängelsebibliotekarie (2000, s.6). Lyckas en bibliotekarie att nå fram till de intagna kan hen 

förändra deras liv och erbjuda en helt ny värld av information och utbildning (Lehman, 2000, 

s. 5).  

 

3.1 Öroms bibliotekarieidentiteter  

Bibliotekarieyrket är brett och det kan vara svårt att säga exakt vilken funktion och vilken roll 

bibliotekarier har i sitt yrke, då detta kan skilja mycket mellan olika arbetsuppgifter. För att 

undersöka dessa funktioner och roller har forskaren Anders Örom fördjupat sig i de olika sidor 

som finns till bibliotekarieyrket och funnit sex olika identiteter som beskriver vad 

bibliotekarierna själva tycker är viktigast i sitt yrke. Örom beskriver sex 

bibliotekarieidentiteter i ”Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 

arbejdsorganisering” (1993): Kulturförmedlaridentiteten, ämnesreferensidentiteten, 

dokumentalisten, socialarbetaridentiteten, informationsorganisatörsidentiteten och 

informationsförmedlaridentiteten. Örom har observerat historien och sett hur några av de 

sociala utvecklingstrender som har karakteriserat de senaste decennierna har haft ett 

avgörande inflytande på biblioteken och bibliotekarierna, deras yrkesidentitet och deras 

uppfattning om arbetet.  

Dessa identiteter är intressanta för att kunna analysera hur informanterna ser på 

sin funktion som fängelsebibliotekarie och om det finns en speciell identitet kopplad till 

bibliotekarier som jobbar på anstalt. Eftersom arbetet som fängelsebibliotekarie ofta är 

upphandlat och bibliotekarier därför delar sin tid mellan de olika biblioteken är det intressant 

att se vilken funktion de prioriterar när de är på anstalten och hur de ser på denna. Genom att 

undersöka detta går det att se vad fängelsebibliotekarierna tycker är viktigast när det kommer 

till sin funktion som bibliotekarie på anstalt. De bibliotekarieidentiteter Örom funnit är: 
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Kulturförmedlaridentiteten är en bibliotekarie som värderar allmänt 

kultiverande läsning och andra kulturella uttryck. Identiteten växte fram på 1960-talet och 

bibliotekarier med denna identitet vill förmedla litteratur som kritiker och recensenter 

uppskattar. Samtalet med användaren är viktigt för denna identitet. En förutsättning för denna 

identitet är att ha en god överblick över det material som finns tillgängligt på biblioteket, vilket 

beskrivs som en intellektuell sida av bibliotekarieyrket. Denna identitet värnar om biblioteket 

som kulturinstitution (1993, s. 37-38).  

Ämnesreferensidentiteten växte också fram under 1960-talet och är 

bibliotekarier som värderar vetenskap och fakta, och ofta har ett specialområde samt ofta en 

stor professionell kunskapsbas för informationsförmedling. Det är viktigt för denna identitet 

att vara uppdaterad inom speciella ämnesområden. Genom sina speciella kunskaper inom 

vissa ämnen kan en person med denna identitet förmedla litteratur av god kvalitet inom ett 

visst ämne. Både kulturförmedlaridentiteten och ämnesreferensidentiteten värderar den 

kommunikativa och intellektuella delen av arbetet (1992, s. 38.). 

Dokumentalisten värderar mer internt arbete som klassifikation, katalogisering 

och referensarbete. Till skillnad från de två övre identiteterna är dokumentalisten mer 

fokuserad på kunskapen om metoder, regler och system än kultur och vetenskap. Den här 

identiteten fokuserar på den mer hantverksmässiga delen är yrket och det rör sig ofta om att 

bringa ordning bland bibliotekets material och resurser (1993, s. 38-39).  

Socialarbetaridentiteten växte fram under 1970-talet och är fokuserad på de 

behov som materialet på biblioteket kan uppfylla, inte materialet i sig. Användarens sociala 

och kulturella behov är i centrum och denna identitet vill nå användaren där hen befinner sig 

och möta hens behov. Identiteten ser därför inte biblioteket endast som en institution för 

förmedling av kultur och kunskap, utan också som en plats där användaren får vara med och 

bestämma över vad som ska möta deras behov (1993, s.39).  

Informationsorganisatören är en identitet som är vinklad åt det tekniska hållet 

och värderar själva organiseringen av informationsresurser utifrån verksamhetens behov. Det 

handlar om analysen av verksamhetsområdet, organiseringen av informationsförmedlingen 

och skapandet av informationssystem (1993, s. 39-40).  

Informationsförmedlaridentiteten är precis som föregående identitet en 

teknologisk vinklad identitet och för denna är det viktigt att genom teknisk orientering 

förmedla information. Det är därför viktigt för denna identitet att känna till den tillgängliga 

informationstekniken och hur hen ska använda den för att ta sig fram genom 

informationsflödet (1993, s. 40). 
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Dessa olika identiteter visar på de olika typer av bibliotekarier som kan finnas 

på bibliotek och det är intressant att se om det finns en speciell identitet kopplad till 

fängelsebibliotek och den funktion som fängelsebibliotekarier själva anser sig ha. En kan 

tänka sig att fängelsebibliotekarier har en arbetssituation där de har begränsade resurser och 

måste prioritera bland arbetsuppgifter och därmed även sin huvudsakliga funktion.  
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4. Metod 

 

4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Eftersom syftet för uppsatsen är att undersöka hur fängelsebibliotekarierna själva ser på sin 

funktion i utbildningen och därmed rehabiliteringen av interner var semi-strukturerade 

intervjuer metoden för datainsamling. Semi-strukturerade intervjuer gav en möjlighet till att 

ställa följdfrågor och lägga upp intervjun lite individuellt utefter vad som passade informanten 

och vad hen sa. Genom intervjuer var det möjligt att ställa följdfrågor som väcktes under 

samtalet och gräva lite djupare där det behövdes.  Det gjorde det möjligt att på ett djupare plan 

få mer förståelse för hur de upplevde sin funktion och exempelvis vad de tänkte om de 

aktiviteter de erbjuder de intagna när det gäller utbildning och rehabilitering.  

Intervjuerna genomfördes med 4 aktiva fängelsebibliotekarier via telefon. 

Intervjuerna varade mellan 35 till 55 minuter och intervjuguiden innehöll 24 frågor som var 

indelade i 4 block: bakgrund, verksamhet, samverkan samt utbildning och rehabilitering. En 

utmaning med intervjuer som metod är att en inte kan styra hur mycket informanten vill prata 

och därför ger olika informanter olika mycket data. I den här studien varierade längden på 

intervjun ganska mycket. Den längsta var cirka 55 minuter och den kortaste cirka 35 minuter. 

Uppsatsförfattaren fick göra avvägningen om en fått tillräckligt med information eller om det 

behövds ställas fler följdfrågor. Dock behöver inte en intervju vara fylld med användbart 

datamaterial bara för att den pågått längre, utan det är kvalitet framför kvantitet som önskas. 

Eftersom det inte skedde någon inspelning under intervjun utan istället 

antecknades stödord, vilka direkt efter intervjun gjordes om till hela meningar, finns det 

anledning till att diskutera hur detta kan ha påverkat datamaterialet. I och med att intervjuerna 

inte spelades utan antecknades togs det inte med några pauser, skratt eller liknande. Eftersom 

alla intervjuerna gjordes över telefon så gick en miste om den personliga interaktionen med 

respondenterna. Den personliga interaktionen kan göra att respondenten känner sig bekvämare 

med den som intervjuar än vad den känner sig över telefon. Dock anser författaren till denna 

uppsats att respondenterna var bekväma att intervjuas över telefon och bedömer att svaren var 

sanningsenliga. Då stödorden översattes till hela meningar direkt efter avslutat intervju 

missades ingen relevant information. Möjligtvis har vissa specifika ordval omskrivits men om 

en ser på det med ett helhetsperspektiv är allt korrekt och resultatet riktigt. 
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4.2 Urval och informanter 

Urvalet skulle bestå av aktiva fängelsebibliotekarier i Sverige och eftersom det är få som 

jobbar med detta i norra Sverige skickades det ut en förfrågan på mail till BIBLIST, vilket är 

en maillista för bibliotekarier i Norden. På detta utskick svarade fyra fängelsebibliotekarier att 

de kunde ställa upp på en intervju för denna uppsats, vilket passade studiens storlek och 

tidsbegränsning. Informant 1 jobbade på en anstalt med säkerhetsklass 2 och cirka 70 intagna. 

Det finns tre säkerhetsklassningar på svenska anstalter där 1 är den högsta 

säkerhetsklassningen och 3 är den lägsta säkerhetsklassningen. Informant 2 jobbade på en 

anstalt med säkerhetsklass 1 som har 189 intagna vid full beläggning. Informant 3 var på en 

anstalt med säkerhetsklass 2 med cirka 48 intagna. Informant 4 jobbade på en anstalt för 

kvinnor med säkerhetsklass 2 där det fanns 65 platser. Alla fyra informanter var genom 

upphandling på anstalten och delade därför sin tid mellan ett ”vanligt” bibliotek och 

fängelsebiblioteket. Ingen av informanterna var anställda på heltid av Kriminalvården. 

Informanterna intervjuades en gång vardera och intervjuerna varade mellan 35 till 55 minuter.   

 

4.3 Tematisk analys 

Datamaterialet som producerats med hjälp av intervjuerna analyserades med teoristyrd 

tematisk analys med en realistisk/essentialistisk ingång. Tematisk analys går ut på att en söker 

över hela datamaterialet efter mönster som skapar mening (Braun & Clarke, 2006, s. 15). 

Teoristyrd tematisk analys innebär att teman som kan kopplas till den valda teorin har 

identifierats i materialet för att sedan analyseras utifrån teorin (Braun & Clarke, 2006, s.12). 

Den tematiska analysen i den här studien är driven av Öroms teori kring olika identiteter för 

bibliotekarier som beskrevs i förra kapitlet.  

Att den tematiska analysen görs med en realistisk/essentialistisk ingång innebär 

att den utgår ifrån att det finns ett samband mellan erfarenheter och mening och språket, hur 

en säger något. Det innebär att en kan analysera fram betydelser på ett rättframt sätt. Det är 

fokus på vad som motiverar individer till att uttrycka sig på ett visst sätt, då en anser att det 

finns ett direkt samband mellan hur en säger något och ens erfarenheter och vad en menar 

(Braun & Clarke, 2006, s. 14). Till exempel var det en informant som berättade hur bra det 

skulle vara om det fanns en större samverkan mellan fängelsebiblioteket och Lärcentrum för 

då skulle hen kunna veta exakt vad de interna studerar och kunna anpassa beståndet därefter. 

Att rättframt analysera det uttalandet utifrån Öroms bibliotekarieidentiteter gör att en direkt 
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ser en koppling till Socialarbetaridentiteten som anser att det viktigaste inte är beståndet i sig 

utan hur materialet ska möta behoven hos användarna.  

 Forskarna Virginia Braun och Victoria Clarke har i sin artikel ”Using thematic analysis 

in psychology” (2006) skapat en guide i flera steg som beskriver hur en kan gå till väga för att 

göra en tematisk analys, och det är denna guide som har följts i den här studien. Braun och 

Clarke är tydliga med att klargöra att det här inte är en linjär process utan kräver ofta att en 

går fram och tillbaka mellan de olika stegen, och att analysen av materialet är en process som 

utvecklas under tiden (s. 16); men för enkelhetens skull kommer mitt tillvägagångsätt 

beskrivas linjärt utefter Braun och Clarkes guide.  

 Steg 1 handlar om att en gör sig bekant med materialet och känner till innehållets djup 

och mängd (ibid.). Eftersom det var uppsatsskrivaren själv som intervjuade informanterna och 

skrev intervjuutskrifterna hade hen redan innan analysen en bra uppfattning om materialet och 

dess innehåll. Dock var det ändå nödvändigt att aktivt läsa igenom materialet några gånger för 

att få en förståelse kring meningar och mönster i texterna. Under detta steg markerade 

uppsatsskrivaren meningar och begrepp i texten och antecknade potentiella koder som skulle 

kunna komma till användning senare.  

 Det är i steg 2 som själva kodningen börjar på riktigt. Koderna definierar data som är 

intressant och relevant för forskningsfrågan. Genom att koda delar en in datamaterialet i olika 

grupper som ger en mening, i relation till forskningsfrågan och studiens syfte (Braun & Clarke, 

2006, s. 18). Nu började uppsatsskrivaren på allvar markera i materialet, skriva ner samt 

arrangera de koder som uppsatsskrivaren identifierade för att ge dem mening i eventuella 

teman. Se figur 1 nedan för exempel på hur materialet kodades. Eftersom uppsatsskrivaren 

använde en teoristyrd metod visste hen ungefär vad det var som eftersöktes i datamaterialet 

och utgick ifrån Öroms bibliotekarieidentiteter för att identifiera relevant data. Det var viktigt 

att ge lika stor uppmärksamhet till alla delar av materialet, något som kan vara en utmaning 

om det är en stor mängd data som ska kodas (ibid.).  

 Steg 3 handlar om att söka efter teman. När en har kodat hela materialet och har en lista 

med koder, då breddas analysen och en letar efter gemensamma teman bland koderna (Braun 

& Clarke, 2006, s. 19). Här började uppsatsförfattaren tänka på relationer och kopplingar som 

fanns mellan olika koder och hur de tillsammans skapade övergripande teman. Till exempel 

kopplade författaren datan ”…  ge dem någon meningsfull fritid och om de pluggar ge dem en 

möjlighet till att genomföra det” till koden material som författaren placerade in under temat 

Att möta behoven hos de intagna (se figur 1).  
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Data Kod Tema 

”… just nu finns det en med 

stort konstintresse” 

Ämne Att möta behoven hos de 

intagna 

”Det är ju otroligt många 

språk jag måste få tag på…” 

Språk Att möta behoven hos de 

intagna 

”Att hitta kurslitteratur är 

väl annars det vanligaste” 

 

Material 

Att möta behoven hos de 

intagna 

Figur 1. Här visas tre exempel på hur kodningen och analysen av materialet gick till.  

 

 

Steg 4 börjar när en har färdigt sina potentiella teman och dessa är klara för utvärdering. Nu 

är det möjligt att en upptäcker att vissa teman kanske egentligen inte alls är teman, att vissa 

teman går in i varandra så pass att de bildar ett tema; och några andra teman kanske slopas 

helt för att de inte är relevanta för den valda teorin (Braun & Clarke, 2006, s. 20). Till exempel 

hade uppsatsförfattaren två teman som slogs ihop till ett tema. Dessa teman var Att engagera 

de intagna och Att motivera de intagna. Det blev då enklare att förklara vad temat handlade 

om när författaren inte behövde särskilja det ena temat från det andra, då dessa teman var olika 

men ändå lika. Totalt identifierades två teman; Att motivera och engagera de intagna och Att 

möta behoven hos de intagna. I detta steg är det också viktigt att fundera på om de teman som 

utvecklats representerar den mening som funnits i materialet på ett ”korrekt” sätt, vilket kan 

baseras på hur en har valt att närma sig materialet; exempelvis induktivt eller teoristyrt. Det 

vill säga om en har valt en teoristyrd tematisk analys närmar en sig materialet utifrån den teori 

en har valt och skapar teman som är relevanta till den valda teorin (Braun & Clarke, 2006, s. 

21).  Uppsatsförfattaren säkerställde att de teman som identifierats gick att särskilja från 

varandra och att de gick att koppla till Öroms bibliotekarieidentiteter.  

Steg 5 handlar om att definiera och namnge de teman som en har funnit i texten. 

Dessa teman ska sen noga analyseras och beskrivas i forskningsrapporten (Braun & Clarke, 

2006, s. 21). Efter steg 4 hade uppsatsskrivaren två teman som var relevanta för 

forskningsfrågan till den här studien: Att möta behoven hos de intagna och Att engagera och 

motivera de intagna. Uppsatsskrivaren kontrollerade en extra gång att de var relevanta till 

forskningsfrågan och väl beskrev de meningar som gick att finna i materialet. En beskrivning 
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och genomgång samt analys av dessa teman finns i resultat- och analysavsnitten av denna 

uppsats.  

 

 

4.4 Etik 

Något som kan vara avgörande för en studies kvalitet och genomförande är etiska beslut och 

riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017, s. 2). Tidigt fokus på etiska frågor inom forskning låg på 

skyddandet av patienter och försökspersoner i vetenskapens intresse. Under senare år har 

fokus även hamnat på frågor som handlar om kommersialisering av forskning och 

forskningens effekter på samhälle och miljö i ett världsomvälvande perspektiv. Etiska beslut 

inom forskning handlar om att hitta en väl avvägd balans mellan varierande intressen som alla 

är legitima. Intresset för ny kunskap och integritet är två legitima intressen som är vanliga 

inom forskning (Vetenskapsrådet, 2017, s. 7). 

 Forskare har ett särskilt ansvar emot de djur och människor som deltar i ens 

forskning, men även emot de som sekundärt kan komma att påverkas av forskningen och 

gynnas av resultaten. Några förväntningar som ställs på forskare är att de ska göra sitt yttersta 

för att genomföra högkvalitativ forskning, de ska vara fria från yttre påverkning och 

manipulering samt aldrig gå ärenden för sina egna privata intressen eller åt andra intressenter. 

På en forskare ställs olika uppförandekrav och dessa hör nära ihop med forskarrollen och 

ligger infogad i rollen som forskare (Vetenskapsrådet, 2017, s 8).  

 I denna studie är respondenternas identiteter skyddade. Detta är viktigt i de flesta 

studier med då respondenterna i och med sitt yrke som bibliotekarie är svurna till sekretess 

gentemot biblioteksanvändarna kan det sägas vara av särskild vikt. Speciellt eftersom 

användarna i detta fall är om människor som sitter på anstalt och är i och med det i en särskild 

utsatt situation.  Uppsatsförfattaren har varit fri från yttre påverkan och det har inte funnits 

några kommersiella intressen. Trots att studien gjorts tack vare författarens intresse i 

fängelsebibliotekariens funktion och yrke har inte detta påverkat studiens resultat eller 

slutsats. Det som resultaten har visat på är också det som har rapporterats.  

Steinar Kvale och Svend Brinkman beskriver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014) intervjuundersökningar som ett ”moraliskt företag” (s. 97). Med 

det menar de att det är moral och etik inblandat i både den valda metoden och målet för studien, 

och att den mänskliga interaktionen som sker i en intervjusituation påverkar den som 

intervjuas (ibid.). 
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I kvalitativ forskning kan det ofta råda en spänning mellan viljan att förvärva 

kunskap och etisk tillsyn, detta gäller speciellt vid intervjuer. Forskaren vill att intervjun ska 

vara så djupgående som möjligt men samtidigt visa respekt mot informanten. Forskaren vill 

gräva i informantens svar utan att hen ska känna sig kränkt, eftersom forskaren annars riskerar 

att få ett material som endast skrapar på ytan (Kvale & Brinkman, 2014, s. 98). Forskning som 

har för avseende att tjäna mänskliga intressen bör kunna ställa frågor som går djupare just för 

att det finns ett ”högre syfte” med studien, men då forskaren även bör ha informantens etiska 

intressen i åtanke är det lätt att forskaren känner en splittring. Intervjuforskningens etiska och 

moraliska problem uppkommer främst eftersom det finns en svårighet och utmaning i att 

forska om privata erfarenheter och sedan redogöra dessa offentligt (Kvale & Brinkman, 2014, 

s. 99). Eftersom denna studie handlar om fängelsebibliotekarier och fängelsebibliotek har det 

varit extra noga att skydda bibliotekarierna identitet och därmed den anstalt de jobbar på. Det 

kan även finnas en hotbild mot vissa personer som sitter på anstalt vilket ytterligare 

understryker vikten av anonymitet. 

I den här studien informerades informanterna om att de var helt anonyma, att 

ingenting spelades in och att deras svar endast skulle användas i forskningssyfte. Det gjorde 

förhoppningsvis att informanterna kände sig bekväma att prata fritt och att de var 

sanningsenliga i sina svar. Den fråga som var mest utmanande ur ett etiskt perspektiv i denna 

studie var frågan som berörde vilken rätt de intagna hade till utbildning enligt 

fängelsebibliotekarierna. Detta eftersom det rent generellt förväntas att bibliotekarier ska vara 

för utbildning och lärande, och detta kan ses som en förutsättning för att vara bibliotekarie, 

men eftersom människor som sitter i fängelse kan ha begått grova brott mot exempelvis barn 

kan det vara så att vissa anser att de har förbrukat sin rätt till att utbilda sig. Bland 

informanterna var detta dock inte fallet utan de ansåg att alla interner har rätt till utbildning 

och att utbildningen av interner gynnar hela samhället.  
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5. Resultat 

Efter att ha kodat det insamlade materialet och analyserat det utifrån en teoristyrd tematisk 

analys var det två teman som identifierades i materialet som berör ämnet om hur 

bibliotekarierna själva ser på sin funktion i utbildningen av interner. Det första temat kallas 

för Att möta behoven hos de intagna och det andra temat kallas för Att engagera och motivera 

de intagna. Dessa två teman beskriver hur fängelsebibliotekarierna ser på sin funktion i 

utbildningen av de intagna. 

Att möta behoven hos de intagna är ett tema som framkom väldigt tydligt hos 

alla informanter och går i linje med de riktlinjer som Kriminalvården har för anstalters 

biblioteksverksamhet. Temat innebär att fängelsebibliotekariernas främsta mål är att 

tillgodose de behov som de intagna har på anstalterna. Till exempel svarade en informant att 

eftersom det är många som studerar på anstalten hen jobbar på behövs det mycket 

kurslitteratur, och sitter en i fängelse är det mycket svårt att få tag i denna kurslitteratur om en 

inte har tillgång till ett bibliotek och en bibliotekarie.  

Temat Att möta behoven hos de intagna består av tre koder: material, språk och 

ämne. Koden material handlar om den litteratur som internerna behöver, både kurslitteratur 

men även till egenstudier. Informanterna berättade hur viktigt det är att vägleda interner som 

kanske inte riktigt vet vad de är ute efter och på så sätt hjälpa dem att hitta det material som 

passar det behov som finns, annars är det lätt att interner ger upp och struntar i att studera 

ämnet vidare. Det framkom under intervjuerna att en stor del av informanternas arbete som 

fängelsebibliotekarie var att ordna med beställningar, inköp och fjärrlån för att kunna få tag 

på det rätta materialet som kunde möta behoven hos de intagna. På många sätt skiljde detta 

sig inte från arbetet på folkbibliotek. Där det också är en stor efterfrågan på material som måste 

beställas, köpas in eller fjärrlånas. Skillnaden enligt informanterna är att det är mer 

koncentrerat på fängelserna när det gäller frågor och särskilda behov, eftersom de intagna är i 

en utsatt situation, och det endast finns en bibliotekarie som de kan vända sig till för att få 

hjälp.  

På anstalterna talas det många olika språk, och det var tydligt i datamaterialet då 

alla informanter pratade om utmaningen i att hitta litteratur på språk som annars är ovanliga 

på folkbibliotek, och därför är språk en kod. Det finns ett stort behov av att hitta litteratur på 

många olika språk så att alla har en möjlighet att läsa. En informant berättade i intervjun om 

hur hen hade letat efter en viss bok på persiska åt en intern, och när hen tillslut hittade boken 
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och kunde ge den åt internen var det en lycka hos dem båda som informanten hade svårt att 

beskriva. En annan informant berättade hur mycket hen kände för de interner som endast 

kunde tala ett språk som ingen annan på anstalten förstod, och att erbjuda internen litteratur 

att läsa på det egna språket hjälpte till att bryta den isolering som internen säkerligen kände. 

Att hjälpa en intagen att få läsa det hen vill på ett språk hen förstår framkom ta mycket tid för 

fängelsebibliotekarierna, och är ett behov som ofta är svårt att möta, speciellt när det kommer 

till kurslitteratur. Specifik kurslitteratur på ett specifikt språk kan vara svårt att hitta och är 

avgörande för en intagens möjlighet att studera.  

Koden ämne belyser alla de ämnen som de interna vill läsa och lära sig mer om, 

och det är upp till fängelsebibliotekarierna att hitta och få tag på litteraturen som möter det 

behovet. En informant sa detta om internernas behov som kodades ämne: ”…kanske något för 

att utöka sina kunskaper. Där spelar en ganska stor roll att hitta böcker inom ett ämne. Att hitta 

de mest lämpliga böckerna de behöver”. Det handlar både om ämnen för kurslitteratur och om 

ämnen för egna studier. En annan informant berättade om att det på anstalten fanns en intern 

som ville studera konst och då handlade det om att hitta specifika konstböcker som interner 

ville läsa. Många interner studerar också till att skaffa körkort och då är viktigt att det finns 

tillgång till material som rör det ämnet. Koderna språk, ämne och material är alla relaterade 

till varandra i temat Att möta behoven hos de intagna. Om det ska vara möjligt att möta 

behoven hos det intagna är det viktigt att det är material som är på rätt språk och inom rätt 

ämne, annars fyller materialet ingen funktion. 

Det andra temat var Att engagera och motivera de intagna och de koder som var 

återkommande för det här temat var samtal och aktivitet. Det här temat kan beskrivas som att 

informanterna ser att en stor del av sin funktion i utbildningen av interner är att engagera dem 

och motivera dem till läsning och studier, vare sig det är på akademisk nivå eller egna studier 

som exempelvis hur en startar ett eget företag. Informanterna lägger stor vikt vid att ”fånga 

upp” och prata med de intagna för att hjälpa och motivera dem till att göra något ”bra” av tiden 

på anstalt.  

Koden samtal syftar på just det, att ”fånga upp”. Informanterna berättade hur de 

gärna pratar och för diskussioner med de intagna, till exempel hur intagna kunde komma fram 

till dem och berätta hur de aldrig läst en bok tidigare men tänkte att nu var det dags. Då är det 

viktigt för fängelsebibliotekarien att ha ett samtal med den här internen för att kunna ta fram 

litteratur som gör att internen vill läsa och lära av. En informant sa så här: ” …då kan man 

fånga upp dem och liksom prata med dem och ha ett samtal om vad och hur de kan komma 

vidare i sina funderingar om vart de ska hämta in den lärdomen de är nyfikna på”. Samma sak 
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gäller när det kommer en intern som är intresserad av ett visst ämne och hen vill studera detta 

– då är det viktigt att fängelsebibliotekarien samtalar med internen för att på bästa sätt veta 

exakt vad hen är intresserad av att studera. En av informanterna tog upp den växling hen var 

tvungen att göra när hen samtalade med olika typer av intagna. Samtalade hen med de som 

satt kortare tid på anstalten var det mycket ”gängtugg” och samtalade hen istället med de som 

satt en längre tid inne på anstalten blev det mer djupa samtal och diskussioner.  

Enligt informanterna arrangeras det inte några utbildande aktiviteter via 

biblioteket på grund av bristande tid och resurser, trots att det står i Kriminalvårdens riktlinjer 

för biblioteksverksamhet på anstalter att det gärna ska finnas aktiviteter för de intagna. 

Informanterna talade varmt om hur aktiviteter skulle kunna hjälpa och motivera de intagna till 

att studera och utveckla sina kunskaper. Koden aktivitet syftar därför på hur informanterna 

gärna hade haft fler utbildande aktiviteter för de intagna om det funnits tid och resurser, just 

för att kunna engagera och motivera de intagna ännu mer.  En aktivitet som informanterna tog 

upp är föreläsningar och besök av körskollärare eftersom många som sitter på anstalt studerar 

till att ta körkort. Något annat som föreslogs var grammatik- och skrivaktiviteter för de intagna 

så att de kan få öva sig på att skriva och stava korrekt. En informant föreslog språkkafé som 

aktivitet då det finns många intagna som inte kan svenska och det skulle ge dem en chans att 

utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Enligt informanterna skulle utbildande 

aktiviteter engagera de intagna och förbereda dem för tiden utanför anstalten.  

Enligt informanterna skedde det i princip ingen samverkan mellan dem och 

lärarna på Lärcentrum. Alla informanter efterfrågade mer samverkan med lärarna och ansåg 

att det skulle hjälpa dem att fylla sin huvudsakliga funktion, att möta de intagnas olika behov. 

Skulle det ske en närmare samverkan med lärarna och Lärcentrum trodde informanterna att de 

skulle kunna få en bättre insikt i vad internerna studerar och om det fanns några särskilda 

behov hos de intagna, exempelvis om det skulle finnas någon med inlärningssvårigheter, 

ADHD eller liknande. Att som bibliotekarie vara medveten om detta skulle enligt 

informanterna göra att hen bättre skulle kunna anpassa beståndet. 

I materialet är det två koder som ständigt är återkommande men inte passar in i 

något av ovanstående teman, koderna är kultur och religion. Dessa två koder dök upp 

sporadiskt materialet men inte i någon form som tydligt kunde kopplas till forskningsfrågan 

eller som skapade något mönster. Kultur och religion är uppenbart något som är 

återkommande på anstalterna men inte i någon genomgående enstaka form. Koderna kultur 

och religion valdes att inte göras om till något tema då de inte förekom i något enhetligt 

sammanhang som gick att koppla till utbildningen av interner. Dessa koder skulle dock kunna 
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kopplas till att ha en funktion för interneras välbefinnande och bör därför tas i beaktning om 

en ska se detta ur ett bredare perspektiv, men har ingen direkt koppling till utbildningen av 

internerna. En informant nämnde kulturella insatser som en del i en läkande kraft men 

kopplade inte det till utbildningen av interner utan det var mer allmänt om hur de intagna 

skulle kunna ”komma ut” bättre. Religion är en återkommande kod men i den bemärkelse att 

det efterfrågas biblar och koraner av de intagna samt att några informanter efterfrågade 

samverkan med prästerna. Efterfrågan av biblar och koraner tolkar uppsatsförfattaren under 

koden material istället, då författaren anser att det i grund och botten handlar om att tillgodose 

ett behov. Samverkan med präster faller till viss del in under koden aktivitet. 

Om en tittar på dessa två teman, Att möta behoven hos de intagna och Att 

engagera och motivera de intagna går det att dra slutsatsen att den identitet som mest liknar 

den funktion fängelsebibliotekarierna själva ser sig ha i utbildningen av interner är 

Socialarbetaridentiteten. Det eftersom den tematiska analysen tydligt visar att 

fängelsebibliotekarierna är i likhet med denna identitet fokuserade på att, med hjälp av olika 

typer av material, tillgodose de behov som internerna har när det kommer till utbildning och 

sociala samt kulturella behov. Det är inte själva materialet eller eventuella aktiviteter som är 

relevant utan hur det kan hjälpa dessa intagna att utveckla sig själva och sina kunskaper.  

Koden samtal som finns under temat Att motivera och engagera de intagna passar även in på 

Kulturförmedlaridentiteten då denna högt värderar samtalet med användaren, men eftersom 

det behov som material och resurser kan fylla står i centrum hos alla informanter faller det in 

under Socialarbetaridentiteten. Det går att diskutera huruvida både kulturförmedlarens och 

socialarbetarens funktioner båda är relevanta för fängelsebibliotekarier i hens arbete, men 

eftersom interner är i en utsatt situation med begränsad tillgång till material, kan det antas att 

socialarbetarens funktion väger tyngre.  
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6. Analys & diskussion 

Vibeke Lehman beskriver fängelsebibliotek som en hubb för oberoende studier och utbildning 

med material som ska passa de intagnas behov, därför är det kanske ingen överraskning att 

den identitet som passar bäst in på hur fängelsebibliotekarier ser på sin egen funktion när det 

kommer till utbildning av interner är Socialarbetaridentiteten. Denna identitet är som sagt 

mest fokuserad på att låta materialet möta behoven hos användarna och låta användarna själva 

bestämma hur biblioteket kan möta behoven. De intagna är i en väldigt utsatt och speciell 

situation och har en begränsad tillgång till material som kan stödja dem i deras utbildning och 

därmed deras välbefinnande och rehabilitering, men det finns även en begränsning för de 

efterfrågningar och krav de kan ställa på bibliotekarierna. Människor som sitter i fängelse 

lever i en väldigt reglerad verklighet och om de efterfrågar material som inte går att ordna på 

grund av de regler som finns är det viktigt att bibliotekarierna kan hitta komplement som kan 

möta den intagnes behov på bästa möjliga sätt. Det kan ha en stor påverkan på den intagnes 

välbefinnande och rehabilitering att få tag på ”rätt” material och därför ligger det ett stort 

ansvar på fängelsebibliotekarierna som ser det som sin huvudsakliga funktion att möta de 

intagnas behov och motivera dem.  

Utbildning är som Lehman, Lo Ek och Kriminalvården skriver en stor del i hur 

bra interner ”kommer ut” och deras möjligheter att anpassa sig till ett liv på utsidan. Hade 

fängelsebibliotekarierna exempelvis sett sin huvudsakliga funktion som identiteten 

Kulturförmedlaridentiteten hade de endast bistått med finkulturellt material som de själva 

tyckte var relevanta och viktiga för de intagna att läsa. Det skulle kunna göra att fördomar om 

biblioteken som en finkulturell institution besannas och de som aldrig tidigare besökt ett 

bibliotek skulle inte göra det i fängelset heller, just för att de kanske känner att de inte hör 

hemma där.  

 Dokumentalistidentiteten hade förmodligen inte heller varit särskilt 

framgångsrik som identitet hos fängelsebibliotekarierna. Detta eftersom denna identitet mest 

fokuserar på organiseringen av material och resurser. Det är svårt att tänka sig att internerna 

skulle bry sig mer om det material som finns skulle vara välorganiserat än att materialet 

faktiskt skulle möta deras behov och önskningar. Skulle en fängelsebibliotekarie vara mer 

fokuserad på att bringa ordning i den begränsade samlingen istället för att försöka möta 

internernas behov kan en argumentera för att den fängelsebibliotekarien är på fel plats. 

Dokumentalisten passar bättre på bibliotek med stora samlingar och där det finns andra 
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personer i personalen som ser sig ha funktionen att möta användarnas behov, eftersom 

samlingen på fängelsbibliotek ofta verkar vara av det mindre slaget och det ofta endast är en 

person som arbetar i fängelsebiblioteket. Samma resonemang kan anpassas till 

ämnesreferensidentiteten, informationsorganisatören och informationsförmedlaren då dessa 

identiteter passar bättre på större bibliotek med stora samlingar och där det finns en bredd 

bland personalen och arbetsuppgifterna. Med tanke på att fängelsebibliotekarien ofta är ensam 

i sitt arbete så måste hen göra lite av allt för att möta behoven hos de intagna, men här är det 

faktiskt de behov som materialen ska möta som är i centrum. De andra arbetsuppgifterna som 

exempelvis organisering, ämneskunskap och informationsförmedling följer på ett sätt 

automatiskt med, då de är en del av de generella arbetsuppgifterna.  

 Att möta användarens behov är centralt för alla bibliotekarier då stora delar av 

deras jobb är att hitta material och informationsresurser som efterfrågas av användare och som 

därför kan möta deras behov. En kan därför argumentera för att användarens behov står i 

centrum för alla bibliotekarier oavsett identitet, men eftersom de människor som sitter på 

anstalt har begränsad tillgång till material och informationsresurser, är det största behovet att 

få tag på just de resurser och material som kan uppfylla de behov som finns hos internerna. 

Speciellt när det kommer till utbildning, eftersom utbildning har en viktig roll att spela för 

rehabiliteringen av interner.   

 Temat Att engagera och motivera de intagna är intressant då en kan tänka sig att 

aktiviteter skulle vara en stor del i detta. Dock visade det sig i resultatet att aktiviteter spelar 

en väldigt liten roll på grund av begränsade resurser. Istället var det samtalet och dialogen med 

de intagna som informanterna fick använda sig av för att ”fånga upp” de intagna. Skulle 

fängelsebibliotekarien få mer resurser i form av tid och pengar skulle det vara enklare för 

fängelsebibliotekarierna att arrangera och driva utbildande aktiviteter som förbereder de 

intagna för ett liv utanför fängelset, aktiviteter som det står i fängelsebibliotekens riktlinjer 

bör finnas och som enligt IFLAs riktlinjer för fängelsebibliotek ska finnas tillgängligt för 

interner. Informanterna skulle gärna se att det fanns resurser för att arrangera aktiviteter då 

detta skulle gynna de intagna i deras rehabilitering. Socialarbetaridentiteten indikerar att 

möjligheten att kunna arrangera och driva aktiviteter som passar de intagnas behov och 

önskningar skulle ge fängelsebibliotekarierna större chanser att tillgodose de behov som de 

intagna har. Detta gäller speciellt när det kommer till intagna som har särskilda behov, som 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter, då det är möjligt att skräddarsy aktiviteter utefter dessa 

särskilda behov. En informant sa under intervjun att Kriminalvården i längden skulle tjäna på 

att anställa bibliotekarier på heltid istället för att upphandla dem från kommunen. Det skulle 
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säkerligen också resultera i att det skulle bli enklare för fängelsebibliotekarierna att 

tillfredsställa de behov som finns hos internerna, eftersom de skulle få mer tid och kanske 

även mer resurser att lägga på de intagna.   

 Enligt tidigare forskning har utbildningen av interner som sagt en stor påverkan 

på hur de kommer att klara sig när de kommer ut. Att fängelsebibliotekarierna kan bistå en hel 

del i den utbildningen känns som en självklarhet, men enligt informanterna i denna studie ser 

verkligheten annorlunda ut då det inte sker samverkan mellan informanterna och lärarna på 

Lärcentrum. Större samverkan mellan fängelsebibliotekarierna och Lärcentrum skulle bidra 

till den funktion som fängelsebibliotekarierna anser sig ha och göra det enklare för dem att 

möta behoven hos de intagna. Exempelvis skulle fängelsebibliotekarierna kunna veta i förväg 

vilken kurslitteratur som behövs om de av lärarna fick veta vilka som ska studera vad. Skulle 

fängelsebibliotekarierna veta om kurslitteraturen i förtid skulle det ge dem mer tid att få tag i 

materialet och på så sätt kanske försäkra att de intagna får den litteratur de behöver. Det i sin 

tur skulle göra att fängelsebibliotekarierna ännu bättre skulle kunna möta de behov som finns 

kring internernas utbildning. 

För att koppla tillbaka till statistiken från Brottsförebyggande rådet som visar på 

fördelarna som utbildning ger interner och Lo Eks utredning där både lärare och bibliotekarier 

efterfrågar mer samverkan, kan en undra varför fängelsebibliotekarierna inte har en större del 

i utbildningen av interner. Denna studie visar på att fängelsebibliotekarier gärna har en 

funktion i utbildningen av interner och denna funktion är att möta behoven hos de intagna. Det 

är en funktion med bredd som kan innebära en mängd olika saker. Till exempel säger koderna 

från den tematiska analysen att mycket handlar om att möta behoven när det kommer till språk, 

material och ämnen. Bibliotekarier kan ses som informations- och sökexperter, och många av 

informanterna svarade att de kan bistå med flerårig erfarenhet av att hitta material och resurser 

som möter en användares behov. En av informanterna sa så här när det kom till utbildningen 

av interner: ”Jag kan tycka att i de flesta fall är det [utbildning] en förutsättning för att inte 

längre jobba kriminellt. Det flesta har ju inte en fullständig utbildning, jag ser utbildningen 

som en hjälp att minska kriminaliteten.”. Detta citat indikerar att fängelsebibliotekarierna 

förstår den påverkan som utbildning har på internerna och att fängelsebibliotekarierna förstår 

att deras kompetens kan bidra. Att Kriminalvården inte tillfullo utnyttjar den kunskap som 

fängelsebibliotekarierna besitter förlorar interner och i längden även samhället på, då 

utbildningen av interner gynnar hela samhället.   

Det är kanske ingen överraskning att bibliotekarier som jobbar på anstalt vill 

bidra till utbildningen och rehabiliteringen av interner. Att Kriminalvården väljer att inte 
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utnyttja den här viljan och kunskapen som fängelsebibliotekarierna har genom att ge dem mer 

tid och resurser är däremot något av en överraskning. Kriminalvården säger själva att deras 

vision är att minska återfall och att de intagna ska vara bättre rustade för ett liv utan kriminalitet 

och droger när de lämnar Kriminalvårdens verksamhet (Kriminalvården, 2017). Det borde 

vara en självklarhet att fängelsebibliotekarierna kan vara till stor hjälp för detta.  

Under intervjuerna framkom det inte att det skedde någon form av aktivitet 

som bidrar till internernas digitala delaktighet. Som Lo Ek skriver i sin utredning är digital 

delaktighet en viktig del om en ska ”komma ut” bra och klara sig i samhället efter sin tid i 

fängelse. ”The Digital Divide” är ett stort problem i världen idag och syftar på den digitala 

klyfta som finns mellan de som har tillgång till teknik och information och de som inte har 

det. I många fall är det västvärlden som står på ena sida av klyftan och utvecklingsländer på 

andra, men klyftan finns även inom västvärlden där privilegierade grupper står på ena sidan 

och utsatta grupper på andra sidan (Calhoun, 2014, s. 144). Genom att de intagna inte har 

tillgång till digitala resurser som hjälper dem att bibehålla och utveckla sina digitala 

kunskaper bidrar Kriminalvården på ett sätt till att öka den digitala klyftan som finns mellan 

olika grupper i samhället. Detta gäller främst de intagna som sitter inne under en lång tid. 

Med tanke på hur snabbt fram den tekniska utvecklingen går idag kan en missa väldigt 

mycket på flera år utan tillgång till digitala hjälpmedel och resurser. Fängelsebibliotekarier 

skulle kunna ordna aktiviteter som utbildar de intagna om viktiga samhällsfunktioner som 

finns att tillgå digitalt, som exempelvis olika myndigheter och hur en kan ta hjälp av dem i 

det vardagliga livet. Om fängelsebiblioteken kunde erbjuda digitala resurser, med vissa 

begränsningar förstås, skulle det underlätta för de intagna att anpassa sig för verkligheten 

utanför murarna.  
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7. Slutsatser  

Den funktion som fängelsebibliotekarier själva ser sig ha i utbildningen av interner är att 

motivera och engagera de intagna samt att möta de intagnas behov. Genom samtal mellan 

fängelsebibliotekarien och de intagna kan bibliotekarien ta reda på vilka behov de intagna har 

och sedan leta fram det material som passar. De intagna själva får vara med och bestämma 

över beståndet i fängelsebiblioteket. Detta gör att den identitet som passar bäst av Anders 

Öroms sex bibliotekarieidentiteter är Socialarbetaridentiteten då denna identitets funktion är 

att ordna material och informationsresurser som kan tillgodose behoven hos användarna och 

låter användarna själva vara med och bestämma. Socialarbetaren som identitet vill gärna möta 

användaren där hen befinner sig och detta är i princip oundvikligt för en fängelsebibliotekarie 

då användarna är inlåsta på en specifik plats. Att möta behoven hos användaren går i linje med 

Vibeke Lehmans forskning om hur fängelsebiblioteket ska möta de behov som finns hos de 

intagna, speciellt då dessa befinner sig i en utsatt situation med begränsad tillgång till material 

och informationsresurser. 

 Att denna studie observerar brist på aktiviteter som sker inom anstalternas 

biblioteksverksamhet krockar med Kriminalvårdens och IFLAs riktlinjer och regler. Det sker 

heller knappt någon samverkan mellan biblioteksverksamheten och Lärcentrum. Mer 

samverkan där skulle kunna leda till bättre och mer utbildning för de intagna då 

bibliotekarierna besitter stor kompetens och vilja i att finna material och resurser som kan 

hjälpa de intagna att ”komma ut” bättre.  

 Vibeke Lehman skriver i sin forskning att ett lyckat fängelsebibliotek kan 

fungera som en hubb för utbildning och ska bidra med material som hjälper interner med sina 

studier. Fängelsebibliotekarierna i Sverige verkar göra vad de kan för att detta ska vara en 

verklighet. De anstränger sig hårt för att fylla sin funktion för att möta behoven och motivera 

de intagna. Om de skulle få tillgång till mer tid och resurser skulle de nog ännu bättre kunna 

bistå lärarna i deras arbete och därigenom hjälpa fler intagna att komma bättre ut.  

Förslag på vidare forskning är att undersöka hur internerna själva ser på 

funktionen av Kriminalvårdens biblioteksverksamhet och bibliotekarierna som driver dem. 

Finns det några skillnader mellan behoven för olika säkerhetsklassningar? Hur 

bibliotekarierna som bäst kan bistå i utbildningen av interner så att så många som möjligt av 

de som ”kommer ut” inte återfaller i kriminalitet är något som borde utredas så att 

bibliotekariernas kompetens kan nyttjas till fullo. 
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 Aktiviteter som är en stor del av de ”vanliga” bibliotekens verksamhet borde 

också kunna vara en del i Kriminalvårdens biblioteksverksamhet. En utredning av vilka 

aktiviteter som kan genomföras och någon sorts plan för detta skulle ge 

fängelsebibliotekarierna en möjlighet att ge ännu bättre service som liknar den service som 

folkbiblioteken erbjuder. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Hur länge har du varit bibliotekarie? 

 

Hur länge har du varit fängelsebibliotekarie? 

 

Berätta om anstalten? Klass? Hur många intagna? Etc.  

 

Hur länge har du varit på den här anstalten och dess bibliotek? 

 

Har du varit på någon annan anstalt innan? 

 

Delar du din tid mellan annat bibliotek och anstalten? 

 

Har du någon annan utbildning utöver bibliotekarie? 

 

Verksamheten: 

Hur ser en vanlig dag ut när du kommer till anstalten? 

 

Hur ofta är du på anstalten?  

 

Hur länge har de intagna tillgång till dig/biblioteket? 

 

Har biblioteket en egen lokal? Hur skulle du beskriva den? 

 

Vad brukar efterfrågas av de intagna? 

 

Finns det något du hjälper de intagna med (utöver boklån)? 

 

Anordnas några aktiviteter för de intagna på biblioteket? Bokcirkel, läsecirkel, skrivcirklar 

etc. Hur brukar deltagandet se ut? Få/Många? 
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Vad tycker du är din viktigaste uppgift som fängelsebibliotekarie? Skiljer det sig från din 

uppgift som folkbibliotekarie? 

 

Finns det någon du sköter verksamheten tillsammans med? Vem/Vilka? 

Om inte, skulle du vilja att det fanns någon som hjälpte dig? 

 

Samverkan mellan verksamheter: 

Sker det någon samverkan mellan Kriminalvårdens andra verksamheter? (Om inte, varför? 

Om ja, vilka – beskriv samverkan?) 

 

Sker det någon samverkan till verksamheter som inte är kopplade till kriminalvården? Vilka? 

 

Finns det något samarbete som du önskar skulle genomföras?  

 

Utbildning och rehabilitering av interner: 

Vad anser du om de intagnas rätt till utbildning? Skiljer sig denna från besökare på 

folkbibliotek? 

 

Vad tycker du biblioteket kan bistå med när det kommer till utbildningen av interner? 

 

Vad tror du att du som bibliotekarie kan bistå med? Jämfört på folkbibliotek? 

 

Hur tror du att internernas utbildning påverkas av tillgången till ett bibliotek/dig som 

bibliotekarie? 

 

Vilka aktiviteter tror du att biblioteket och du som bibliotekarie skulle kunna erbjuda de 

intagna i utbildningssyfte? 

 

 

 

 

 


	1. Inledning
	1.2 Syfte
	2. Bakgrund
	2.1 Kriminalvårdens biblioteksverksamhet
	2.1.1 Kriminalvårdens riktlinjer för biblioteksservice
	2.2 Bibliotekslagen och internationella riktlinjer
	3. Tidigare forskning och teori
	3.1 Öroms bibliotekarieidentiteter
	4. Metod
	4.1 Semi-strukturerade intervjuer
	4.2 Urval och informanter
	4.3 Tematisk analys
	4.4 Etik
	5. Resultat
	6. Analys & diskussion
	7. Slutsatser
	Referenser
	Bilagor

