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Abstrakt 

Does the freedom of information apply to delinquents? According to Swedish law, 

prisoners and detainees should have access to library services comparable to public 

libraries. However, this is not the case since there is specific literature not allowed 

in prison. Interestingly, The Swedish Library Act (2013:801) states that the library’s 

task is to promote the development of a democratic society by openness to various 

perspectives, i.e. no censorship or other obstructive measures. This Bachelor’s thesis 

aims to analyse how Swedish prison libraries are portrayed in journals from the 

library and information sector by identifying different discourses in articles.  

 

The library and information profession have long been characterised by traditions of 

fairness, open inquiry, service and humanism. These traditions also form social 

justice theory in library and information science. By identifying discourses related 

to fairness, open inquiry, service and humanism in articles written in journals from 

the library and information sector, this Bachelor’s thesis illuminates attitudes toward 

prison libraries’ media collections and rehabilitative purposes. It is shown that 

Swedish prison libraries’ media collections are portrayed as restricted and censored, 

which according to discourses related to fairness, open inquiry, service and 

humanism, have a negative impact on rehabilitative measures as well as maintaining 

the freedom of information. 
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1 Inledning 

Mord, misshandel, sexualbrott, narkotikabrott – och bibliotek. Människor som gjort 

sig skyldiga till brott ska även om de är frihetsberövade ha tillgång till 

bibliotekstjänster. För interner på landets fängelser finns således fängelsebibliotek. 

Bibliotekstjänster eftersträvas också för människor som sitter häktade. Men ska 

frihetsberövade personer ha samma tillgång till information som fria människor har 

till folkbibliotek? Yttrandefrihet och censurförbud ingår i Sveriges 

yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). Bibliotekslagen (2013:801) lägger stor vikt vid 

fri åsiktsbildning och kunskapsinhämtning för alla, med särskilt fokus på utsatta 

grupper som har svårt att få tillgång på information. Frågan är dock om 

informationsfriheten verkligen gäller för alla, speciellt när det kommer till 

människor som misstänks eller dömts för mord, misshandel, sexualbrott, 

narkotikabrott och så vidare. Det är särskilt intressant att studera hur 

bibliotekssektorn själv beskriver och diskuterar tillgången till information för 

människor som är frihetsberövade. I den här uppsatsen undersöker jag hur synen på 

informationsfrihet för interner och häktade framställs i olika diskurser i ett antal 

artiklar från branschtidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap, 

förkortat B&I. Hur ställer sig artiklarna till ett bibliotek för frihetsberövade? 

1.1 Bakgrund 
Fängelse- och häktesbibliotek ska erbjuda samma utbud av litteratur som ett 

folkbibliotek. Det ska finnas litteratur att läsa för nöjes skull såväl som litteratur i 

utbildningssyfte. Det enda som skiljer ett fängelsebibliotek från ett folkbibliotek är 

att fängelsebibliotekets användare generellt sett har mindre läserfarenhet (Ljødal & 

Ra, 2011). För att förstå fängelsebiblioteket som ett folkbibliotek för 

frihetsberövade är det viktigt för uppsatsen att ge läsaren en bakgrund till 

folkbibliotekets verksamhet och ideal. 

 

Att folket fritt ska kunna ta del av konst och kultur har länge varit en viktig fråga för 

de nordiska länderna. Här har folkbiblioteket spelat en central roll för att säkra 

tillgången på kunskap och litteratur för medborgarna (Hvenegaard Rasmussen, 

2016). Folkbibliotekens fokus har varit riktat mot människor som utan tillgången till 

ett bibliotek kanske inte hade kommit i kontakt med litteratur. Folkbiblioteken har 

varit en hörnsten i välfärdsstatens ideal om att demokratin främjas av en bildad och 

politiskt kunnig befolkning som skapar ett samhälle baserat på tolerans och 

jämlikhet. Här blir folkbibliotekets läsfrämjande aktiviteter en naturlig del av 

samhällsbygget (Hansson, 2012, s. 169-170). Eller, som Audunson (1996) uttrycker 

det, bygger folkbiblioteken på en demokratisk ideologi som syftar till att upplysa 

allmänheten, att använda kultur som en utveckling för välfärden och att lyfta sociala 

rättigheter och främja jämlikhet. Dessa värdegrunder går ända tillbaka till 1800-

talets folkbibliotek då folkbibliotekarier började se sitt yrke som viktigt för att stötta 

socialt utsatta människor (Audunson, 1996).  

 

Folkbibliotek har länge spelat en nyckelroll för demokratin genom att göra 

information tillgänglig (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2005). Jochumsen 
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och Hvenegaard Rasmussen (2001) drar slutsatsen att trots folkbiblioteket erbjuder 

många fler medier och aktiviteter än tryckta böcker, så är det just böcker som 

folkbiblioteken huvudsakligen förknippas med. Folkbibliotek associeras också med 

mer abstrakta och ideologiska koncept såsom upplysning av allmänheten, 

biblioteket som mötesplats och att främja informationsfrihet (Jochumsen & 

Hvenegaard Rasmussen, 2001).  

 

Informationsfrihet är ett inte helt oproblematiskt koncept som Söderlind och Elf 

(2014) behandlar i Vi arbetar i medborgarnas tjänst, då de i intervjuer med 

bibliotekarier försöker komma fram till hur långt det går att upprätthålla 

informationsfriheten på folkbiblioteken. I intervjuerna framgår olika lösningar som 

bibliotekarierna tar till om användare efterfrågar innehåll som bedöms rasistiskt, 

pornografiskt eller alltför våldsinriktat (Söderlind & Elf, 2014, s. 75). Några av 

dessa lösningar är att fjärrlåna boken istället för att köpa in den eller att bara 

förvärva ett exemplar istället för flera som vore fallet med vanliga medier. Söderlind 

och Elf (2014, s. 107) frågar sig om det går att skilja på urval och censur när det 

gäller medier som anses skadliga för samhället. Enligt Asheim (1953) kännetecknas 

urval av ett positivt förhållningssätt till att hitta skäl att erbjuda medier, medan 

censur kommer från en negativ utgångspunkt som söker skäl att förkasta medier. 

Bibliotekarier ska arbeta för att skydda möjligheten till läsning, inte att skydda 

läsaren från innehållet eller begränsa vissa åsikter (Asheim, 1953). 

Informationsfrihet är svårare att tillämpa i praktiken än i teorin. Söderlind och Elf 

(2014) menar att det finns en motsättning hos folkbiblioteken som dels vill erbjuda 

bredast möjliga utbud, dels vill arbeta mot vissa åsikter, t.ex. rasism. 

 

Som verksamhet utmärks alltså folkbiblioteket av sin strävan efter att vara ett fysiskt 

rum som är öppet för alla, en lokal som är ägnad åt kunskapsinhämtning och 

rekreativ läsning (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2001). Då fängelse- och 

häktesbibliotek ska vara som folkbibliotek för frihetsberövade, är det viktigt att 

presentera de styrdokument som sätter ramarna för fängelse- och häktesbibliotekens 

verksamhet. Dessa styrdokument behandlas i nästa kapitel. 

1.2 Styrdokument 
Riktlinjer och allmänna råd från såväl bibliotekssektorns som kriminalvårdens håll 

presenteras i detta avsnitt. Här redovisas också kort vad bibliotekslagen, 

fängelselagen och häkteslagen säger om fri åsiktsbildning. Detta avsnitt fungerar 

som en bakgrund i syfte att för läsaren redogöra vilka lagar och riktlinjer som 

bibliotekssektorn och Kriminalvården förhåller sig till i artiklarna som uppsatsen 

kommer att undersöka. 

1.2.1 Riktlinjer 

”Bättre ut” är Kriminalvårdens officiella slogan som bygger på en vision och 

värdegrund om att vistelsen i anstalt ska möjliggöra en positiv utveckling och 

förändring för interner (Kriminalvården, 2007). I Fritidsverksamhet i anstalt av 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2005:54) framgår att samtliga interner genom 

anstaltens biblioteksverksamhet ska kunna ta del av ett varierat utbud av litteratur 

och samhällsinformation. SOU (2005:54) betonar informationsfrihet som en del av 
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grundlagen och att intagna har lika mycket rätt som övriga medborgare till fri 

åsiktsbildning och att fritt kunna inhämta och motta kunskap. 

Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer för fängelsebibliotek betonar också att när det 

kommer till urvalsprinciper i mediebeståndet ska samma regler som gäller för 

folkbiblioteken även gälla för fängelse- och häktesbibliotek 

(Kriminalvårdsstyrelsen, 2001). Begränsningar av informationsfriheten får endast 

ske om det finns starka skäl för det, till exempel om informationen som den intagna 

tillhandahåller kan äventyra anstaltens säkerhet och ordning (SOU, 2005:54).  

 

Riktlinjer från den internationella biblioteksorganisationen IFLA och Svensk 

biblioteksförening har sammanställts av Vibeke Lehmann och Joanne Locke, som 

dels syftar till att skapa en modell för framtagning av riktlinjer för fängelse- och 

häktesbibliotek, dels har som mål att betona interners rätt till läsning och 

information (Lehmann & Locke, 2011). I likhet med SOU (2005:54) och 

Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer från 2001, menar Lehmann och Locke (2011) att 

fängelsebibliotekens media och service ska hålla samma kvalitet och utbud som 

folkbibliotek utanför fängelsets murar. Även Europarådets rapport Education in 

Prison framhåller i sina riktlinjer att fängelsebibliotek ska vara jämförbara med 

folkbibliotek, att personalen på biblioteket ska vara utbildade bibliotekarier och 

säkerställa öppen tillgång till media för interner samt främja läsning och ta till vara 

på behov hos en mångkulturell befolkning (Europarådet, 1990). Även UNESCO i 

sitt folkbiblioteksmanifest (1994) betonar lika information för alla i samhället. 

1.2.2 Lagar 

I enlighet med Kriminalvårdens vision ”Bättre ut” framgår det i fängelselagen 

(2010:610) att det återfallsförebyggande arbetet bygger på att interner bedöms 

utifrån individuella behov och säkerhetskrav. Interner ska ha samma möjlighet till 

stöd och service som andra medborgare i samhället. I såväl fängelselagen som 

häkteslagen (2010:611) är det viktigt att motverka negativa följder av 

frihetsberövandet. Enligt fängelselagen får interner inte ha tillgång till media som 

uppmanar till brott eller som beskriver alternativt förhärligar vapen eller tillverkning 

av droger och brottsverktyg, inte heller får sexualbrottslingar inneha pornografiska 

böcker, tidskrifter eller tidningar. Bibliotekslagen (2013:801) gäller alla 

bibliotekstyper och bygger på tanken om kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning 

som grunden till ett demokratiskt samhälle. Detta innebär att biblioteken ska vara 

fria från censur och istället stå för öppenhet för olika perspektiv. Alla ska ha tillgång 

till bibliotek, vilket gör dem särskilt viktiga för grupper som inte har ekonomiska 

medel eller är utsatta på andra sätt som gör att de på egen hand inte kan få tag på 

efterfrågade medier (Svensk biblioteksförening, 2014). 

1.3 Problemformulering 
Idag diskuteras ofta frågor om informationsfrihet och fri åsiktsbildning i anslutning 

till folkbibliotekens uppdrag. Uppsatsens problemformulering bottnar i om 

biblioteksbranschen anser att folkbibliotekens demokratiska värdegrund om fri 

åsiktsbildning och kunskapsinhämtning bör gälla även för människor som har begått 

brott. Det finns flera exempel inom B&I-forskningen som problematiserar just 

folkbibliotekets demokratiska uppdrag i förhållande till interner som en särskilt 
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utsatt grupp. Ett exempel är Šimunić, Tanacković och Badurina (2016) som i sin 

studie kartlägger förhållandena i Kroatiens fängelsebibliotek och ställer dessa mot 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och Förenta Nationernas (FN) deklaration för 

mänskliga rättigheter. Här kan också en studie av nigerianska fängelsebibliotek av 

Eze (2014) nämnas, som belyser interners möjlighet till intellektuell frihet som 

avgörande för det återfallsförebyggande arbetet eftersom interner utan ett 

välfungerande fängelsebibliotek kommer att fungera sämre den dagen de släpps ut i 

samhället. Därför är det intressant att undersöka biblioteksbranschens syn på 

informationsfriheten för interner och fängelse- och häktesbibliotekens 

återfallsförebyggande uppdrag genom att studera tidskriftsartiklar publicerade i 

branschtidskrifter. Denna uppsats är ett exempel på hur det inom B&I går att 

undersöka hur informationsfrihet behandlas utifrån olika perspektiv, vilket i det här 

fallet är framställningen av interners informationsfrihet i tidskriftsartiklar. 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska fängelse- och häktesbibliotek 

framställs i branschtidskrifter för bibliotekssektorn. 

1.5 Frågeställningar 
1. Vilka olika inställningar går att identifiera i branschtidskrifter om fängelse- och 

häktesbibliotekens mediebestånd? 

 

2. Hur skildrar artiklarna vilken påverkan fängelse- och häktesbibliotek har på 

interners rehabilitering? 

1.6 Avgränsning 
Uppsatsen avser inte i sin analys att studera kriminalvårdens eller interners 

synvinkel på informationsfriheten i fängelse- och häktesbibliotek och dess effekt på 

rehabiliteringen av interner. Uppsatsen antar inte heller bibliotekariers perspektiv, 

utan det som analyseras är vad som framgår i valda artiklar ur branschtidskrifter 

inom B&I. Artiklarna som studeras är begränsade till svenska fängelser och häkten, 

varför uppsatsen i sin analys inte behandlar internationella förhållanden. 

Biblioteksbranschens inställning till fängelse- och häktesbibliotek över tid har inte 

studerats, det vill säga ämnar den inte undersöka hur biblioteksbranschens 

inställning förändrats ur historisk synpunkt. 

1.7 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i åtta kapitel: inledning, tidigare forskning, teori, metod, 

resultat, analys, diskussion och slutsatser. 

 

I inledningen presenteras frågan huruvida fri åsiktsbildning och 

kunskapsinhämtning, såsom den beskrivs i Bibliotekslagen (2013:801), gäller för 

alla medborgare i Sverige eller om det förekommer undantag för vissa 

användargrupper, såsom frihetsberövade personer på anstalter och häkten. I 

introduktionskapitlet förklaras folkbibliotekets uppdrag att främja informationsfrihet 

och problematiserar därefter dess demokratiska värdegrund i förhållande till 

människor som begått brott.  
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Uppsatsens syfte är således att undersöka hur svenska fängelse- och häktesbibliotek 

framställs i branschtidskrifter för bibliotekssektorn. Frågeställningarna lyder: 1. 

Vilka olika inställningar går att identifiera i branschtidskrifter om fängelse- och 

häktesbibliotekens mediebestånd? samt 2. Hur skildrar artiklarna vilken påverkan 

fängelse- och häktesbibliotek har på interners rehabilitering. 

 

I kapitlet tidigare forskning framgår det att den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen om fängelse- och häktesbibliotek är 

internationell med en betoning på bibliotekets rehabiliterande effekt. 

 

Teorikapitlet beskriver uppsatsens teoretiska ramverk social rättvisa och presenterar 

begreppen humanism, öppenhet, service och opartiskhet, som viktiga när social 

rättvisa används inom B&I. 

 

I metodkapitlet framgår det att uppsatsen använder sig av textanalys som metod för 

att analysera uppsatsens empiriska material, vilket består av nio artiklar i 

branschtidskrifter från bibliotekssektorn. Textanalysen ämnar identifiera olika 

diskurser som framgår i artiklarna. Med diskurser avses olika inställningar och 

attityder till fängelse- och häktesbibliotek. 

 

Resultatkapitlet redogör för innehållet i nio valda artiklar från branschtidskrifter, 

som behandlar fängelse- och häktesbiblioteks mediebestånd såväl som 

rehabiliterande effekt.  

 

I analyskapitlet redogörs för diskurser som identifierats i det empiriska materialet. 

Diskurserna som identifierats är kopplade till humanism, öppenhet, service och 

opartiskhet. 

 

Därefter följer diskussionskapitlet som diskuterar uppsatsens övriga delar, med en 

tyngdpunkt på dilemmat information åt alla.  

 

Det sista kapitlet, slutsatser, presenterar slutsatserna som dragits ifrån uppsatsens 

frågeställningar. Därefter följer en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet och 

avslutningsvis en referenslista. 

 

  



 

6(38) 

 

2 Tidigare forskning 

Forskning om fängelsebibliotek utifrån ett B&I-perspektiv är internationell och 

tenderar att fokusera på två huvudsakliga teman. Det ena är fängelsebiblioteket som 

institution och mediebeståndets innehåll. Det andra är vilken betydelse 

fängelsebiblioteken har för interners rehabilitering. I detta kapitel framgår det också 

att den tidigare forskningen har ett teoretiskt perspektiv som bottnar i en liberal 

samhällssyn med lika tillgång på information för alla. 

2.1 Fängelsebibliotek och mediebestånd 
Tidigare forskning visar att många fängelsebibliotek i världen har bristfälliga 

mediebestånd. I vissa fall har interner inte ens möjlighet att besöka 

fängelsebiblioteket, vilket är fallet för Turkiets anstalter. Dilek-Kayaoglu och Demir 

(2014) kartlägger i sin studie mediebeståndet hos turkiska fängelsebibliotek genom 

enkäter och intervjuer som besvarades av personalen som ansvarade för anstalternas 

respektive bibliotek. Interner kan själva inte besöka fängelsebiblioteken då det 

skulle utgöra en säkerhetsrisk på grund av överbelastade anstalter, vilket innebär att 

det är personalens uppgift att förse interner med böcker. Personalen utgörs av 

kriminalvårdare, inte yrkesutbildade bibliotekarier. Studien visade att 

fängelsebibliotekens mediebestånd inte bara var litet, utan också slitet och daterat. 

Inget av fängelsebiblioteken prenumererade på tidskrifter och det fanns ingen annan 

media tillgänglig för interner än fysiska böcker, som i sin tur till mestadels bestod 

av skönlitteratur, religiösa verk och metafysik (Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014).  

 

Liknande problem med tillgång till ett fängelsebibliotek framgår i en studie utförd 

av Rabina, Drabinski och Paradise (2016) som studerar vilken typ av litteratur som 

främst efterfrågas av amerikanska interner. Rabina et al. (2016) analyserar 

brevväxlingen mellan interner och New Yorks folkbibliotek som tar emot 

förfrågningar från interner angående vilka titlar de önskar läsa och om tips på vidare 

läsning. Detta betyder alltså, i likhet med studien i Turkiet, att internerna inte kan 

besöka fängelsebiblioteket. Faktum är att internerna i studien av Rabina et al. (2016) 

inte ens har ett fängelsebibliotek i anstaltens byggnad. Interner som saknar ett eget 

fängelsebibliotek med ett eget mediebestånd framgår också i en nyzeeländsk studie 

av Vaccarino och Comrie (2010) där internerna förses med böcker av 

folkbiblioteket som besöker anstalten två gånger i veckan med bokbuss.  

 

När det kommer till fängelsebibliotekens mediebestånd har tidigare forskning också 

lyft fram censur som en vanlig företeelse. Eze (2014) diskuterar censurering i 

nigerianska fängelsebibliotek tillsammans med interner i fokusgrupper. Censuren 

innefattar bland annat nyhetstidningar och sporttidningar, vilket gör att internerna 

inte har möjlighet att följa med i vad som händer i omvärlden. Studien av Eze 

(2014) är särskilt relevant för min första frågeställning om branschtidskrifternas 

inställning till svenska fängelse- och häktesbiblioteks mediebestånd. Det visar på 

vilken typ av censur som fängelsebibliotek kan drabbas av och att det i fallet med de 

nigerianska fängelsebiblioteken har lett till att internerna inte har någon inblick i vad 

som händer i omvärlden. Ett annat problem som relaterar till min första 

frågeställning är att mediebeståndet hos många av världens fängelsebibliotek är små 
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och utdaterade. I likhet med studien av Dilek-Kayaoglu och Demir (2014) har de 

nigerianska fängelsebiblioteken problem med ett utdaterat och slitet mediebestånd. 

Till mestadels består det av gallrade böcker från folkbibliotek eller gåvor från 

religiösa grupper som donerat till anstalten (Eze, 2014).  

 

Att fängelsebibliotekets bestånd främst består av gåvor och donationer är något som 

kommer igen i studien av Šimunić et al. (2016) som beskriver mediebeståndet i 

kroatiska fängelsebibliotek genom observationer vid besök på anstalterna samt 

genom enkäter till personalen som ansvarar för biblioteken. Även om det finns ett 

fåtal exempel på motsatsen, menar Šimunić et al. (2016) att det i huvudsak inte görs 

några satsningar på fängelsebiblioteken i Kroatien och beskriver dem som 

underutvecklade och dåligt finansierade. Av enkäterna framgick att få anstalter 

regelbundet planerade sina inköp av medier. Detta bedömer jag som bra att ha med 

sig när jag analyserar tidskrifternas artiklar i min egen undersökning om liknande 

problem framställs gällande svenska förhållanden.  

 

Majoriteten av mediebeståndet på Kroatiens fängelsebibliotek består som sagt av 

donationer, som enligt studien i alla förutom ett av fallen hade tagits emot utan att 

avslås på grund av dåligt skick eller utdaterat innehåll. Utöver monografier finns 

även andra medier, såsom CD-skivor, DVD och kassetter, på flera av 

fängelsebiblioteken i Kroatien (Šimunić et al., 2016). Till skillnad från de 

nigerianska fängelsebiblioteken (Eze, 2014) och de turkiska fängelsebiblioteken 

(Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014) som inte alls kunde erbjuda interner 

nyhetstidningar eller prenumerationsbaserade tidskrifter, visade studien av Šimunić 

et al. (2016) att en tredjedel av Kroatiens fängelsebibliotek erbjöd dags- och 

veckotidningar för sina interner medan månadsprenumerationer och tematidskrifter 

fanns i en femtedel av anstalternas bibliotek. Medan fängelsebiblioteken i Nigeria 

helt nekas nyhetstidningar på grund av censur, har ungdomsanstalter i Malaysia ett 

annat sätt att förhålla sig till huruvida fängelsebibliotek ska erbjuda nyhetstidningar 

till interner eller inte. I en studie av Rafedzi och Abrizah (2016) framgår att 

malaysiska interner på ungdomsanstalter visserligen har tillgång till nyhetstidningar 

via sitt fängelsebibliotek, men inte förrän en månad efter att nyhetstidningen 

ursprungligen publicerats.  

 

Šimunić et al. (2016) ger en sammanfattning i sin studie av Kroatiens 

fängelsebibliotek, i vilken forskarna menar att situationen för de kroatiska 

fängelsebiblioteken med bristfälliga mediebestånd, okvalificerad personal och 

endera svåråtkomliga eller avsaknad av fängelsebibliotek inom anstaltens byggnad, 

är vanliga problem för världens fängelsebibliotek. Ljødal och Ra (2011) har skrivit 

en översikt om fängelsebibliotek i Skandinavien som visar fängelsebiblioteket som 

en välutvecklad institution med ett mediebestånd jämförelsebart med folkbibliotek i 

det fria samhället. Således kan Danmark, Norge och Sverige ses som förebilder när 

det kommer till att erbjuda interner ett mediebestånd av hög kvalitet (Ljødal & Ra, 

2011). Den positiva bilden som Ljødal och Ra (2011) ger i sin översikt är enligt mig 

intressant att se om den går igen i tidskriftsartiklarnas framställning av svenska 

fängelse- och häktesbibliotek. 
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2.2 Fängelsebibliotekets betydelse för interners rehabilitering 
Gemensamt för tidigare forskning är att lyfta fram fängelsebibliotek som avgörande 

för att förbereda interner inför det fria samhället och att förebygga återfall i brott. En 

stor del av fängelsebibliotek som återfallsförebyggande verksamhet är dess funktion 

som en normalzon för de intagna, en plats som fungerar som ett fönster ut mot den 

fria ”normala” världen genom sitt utbud av litteratur, kultur, kunskap och 

information om vad som pågår i världen utanför (Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014; 

Ljødal & Ra, 2011; Rafedzi & Abrizah, 2016; Vaccarino & Comrie, 2010). Dilek-

Kayaoglu och Demir (2014) menar att fängelsebiblioteket också fungerar som 

normalzon genom att erbjuda en atmosfär innanför murarna som påminner om 

världen utanför och därför förbereder de intagna inför frigivning och att integreras i 

samhället igen. För att uppnå denna normalzon behövs ett mediebestånd jämförbart 

med folkbibliotek i det fria samhället, utbildade bibliotekarier och en inbjudande 

lokal (Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014; Eze, 2014; Ljødal & Ra, 2011). Då det är ett 

genomgående tema i tidigare forskning att se fängelsebiblioteket som en normalzon, 

är det intressant för min andra frågeställning om fängelsebibliotekens 

rehabiliterande effekt på interner också förekommer i de svenska 

branschtidskrifternas artiklar som en beskrivning av en normalzon för de intagna.  

 

En annan del av fängelsebibliotek som gynnar interners rehabilitering är att de 

erbjuder böcker och andra medier som rekreation i vad som annars kan vara en 

monoton miljö. Bibliotek på anstalten gynnar interners läsförståelse vilket också är 

viktigt för att integreras i samhället igen (Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014; Eze, 

2014; Vaccarino & Comrie, 2010). Vaccarino och Comrie (2010) genomförde ett 

projekt tillsammans med ett folkbibliotek och en anstalt i Nya Zeeland för att visa 

vilken effekt bibliotek har på interners rehabilitering och hur kriminalvården bör gå 

till väga för att skapa ett så bra fängelsebibliotek som möjligt. Anstalten var av 

medelhög säkerhet där internerna gick att dela upp i två grupper. Den ena gruppen 

bestod av interner som bedömdes tillräckligt säkra för samhället för att besöka ett 

folkbibliotek utanför anstalten en gång i veckan i sällskap av kriminalvårdare, 

medan den andra gruppen fick nöja sig med folkbibliotekets uppsökande 

verksamhet och bibliotekstjänster två gånger i veckan.  

 

Utifrån studien, som genomfördes med intervjuer av såväl bibliotekspersonal som 

interner, kunde Vaccarino och Comrie (2010) sammanställa en lista över vilka 

effekter folkbiblioteket hade på rehabiliteringen av internerna i den första gruppen. 

Listan sammanfattar väl vad som framgår i tidigare forskning när det kommer till 

fängelsebibliotekens effekt på rehabilitering av interner. Det särskilt intressanta i 

listan av Vaccarino och Comrie (2010) är att den utformats utifrån interners besök 

på ett folkbibliotek, som ju ett fängelsebibliotek ska vara jämförbart med enligt 

styrdokument som uppsatsen behandlat (Europarådet, 1990; Lehmann & Locke, 

2011). Studien av Vaccarino och Comrie (2010) visade att folkbiblioteket spelade 

en stor roll för internernas integrerings- och rehabiliteringsprocess, nämligen att 

använda bibliotekets resurser för lärande, att växa som individer och att läsa för 

nöjes skull, samt bli behandlade som vanliga medborgare av bibliotekarierna. Den 

senare punkten, att bli behandlad som en vanlig person, är något som fler studier i 

tidigare forskning trycker på och som bottnar i kompetensen hos utbildade 
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bibliotekarier (Ljødal & Ra, 2011; Šimunić et al. 2016). Ljødal & Ra (2011) lyfter 

fram utbildade bibliotekarier som en av de huvudsakliga orsakerna till ett lyckat 

fängelsebibliotek. Anmärkningsvärt för tidigare forskning om effekten 

fängelsebibliotek har på interners rehabilitering, är att studierna i huvudsak utgår 

från interners och bibliotekariers synvinkel utan att undersöka vad kriminalvårdarna 

anser om fängelsebibliotekens rehabiliterande effekt. 

2.3 Summering 
Det som löper som en röd tråd i den tidigare forskningen är en liberal samhällssyn 

med lika tillgång till information för alla, där frihetsberövade personer har rättighet 

till ett bibliotek som håller samma klass som ett bibliotek utanför murarna. Detta är 

en samhällssyn som går att känna igen i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) 

och Europarådets riktlinjer i rapporten Education in Prisons (1990) samt IFLA:s 

riktlinjer för biblioteksservice till fångar (Lehmann & Locke, 2011).  

 

Den tidigare forskningen om fängelsebibliotek är positivt inställd till fri information 

och, i likhet med biblioteks- och informationsvetenskapliga manifest och riktlinjer, 

betonar de allas lika värde. Att alla ska ha lika tillgång till information är dock inte 

det enda motivet tidigare forskning ger för att betona fängelsebibliotekens 

betydelse, utan lägger också stort fokus på välutvecklade och fungerande 

fängelsebibliotek med ett brett mediebestånd som en viktig del av interners 

rehabilitering.  

 

Värt att påpeka är att studierna övervägande fokuserar på personalen som ansvarar 

för biblioteket och internernas åsikter i intervjuer och enkäter om skicket på 

biblioteken, hur de sköts, vad som behöver förbättras och hur det påverkar interners 

rehabilitering. Ingen av studierna undersöker kriminalvårdares perspektiv på hur 

bibliotek och bibliotekstjänster påverkar interner. Inte heller undersöks vad 

kriminalvårdare anser om fängelsebibliotekens mediebestånd eller censur. 

Perspektivet som ges i studierna är således begränsat till interner och personal som 

ansvarar för biblioteket eller bibliotekstjänster. I övrigt visar tidigare forskning på 

ett väl utforskat och informativt material som kartlägger hur mediebeståndet ser ut 

på fängelsebibliotek i olika länder och dess inverkan på det återfallsförebyggande 

arbetet. 
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3 Teori 

I förra kapitlet beskrevs tidigare forskning om fängelse- och häktesbibliotekens 

mediebestånd och funktion som återfallsförebyggande arbete, vilket förutsätter att 

interner har rätten att läsa och tillgodogöra sig information. Hur ett fängelse- eller 

häktesbibliotek används och vad det ska innehålla går att koppla till föreställningen 

om allas lika värde, som känns igen i såväl folkbibliotekets uppdrag som i det 

teoretiska ramverk som behandlar social rättvisa. Detta kapitel kommer först att 

förklara social rättvisa som teoretiskt begrepp för att sedan beskriva det som ett 

teoretiskt ramverk som har använts inom B&I-forskning. 

3.1 Social rättvisa som teoretiskt begrepp 
Social rättvisa är ett relativt nytt koncept som har sitt ursprung i västvärldens 

industriella revolution som födde nya socialistiska perspektiv på samhällets 

organisation, i vilken social rättvisa fungerade som ett revolutionärt slagord för nya 

ideal om gemenskap och en progressiv samhällsutveckling (United Nations, 2006, 

s.2, s.11-12). I dagens samhälle bygger social rättvisa som teoretiskt begrepp på 

såväl jämlikhet som frihet, vilket innebär att alla inte bara ska ha tillgång och rätten 

till landets sociala, kulturella och ekonomiska liv, utan också inkluderas i det och 

kunna påverka det (Mtima & Jamar, 2010). Social rättvisa och mänskliga rättigheter 

går ofta hand i hand, även om det ska påpekas att mänskliga rättigheter skiljer sig 

något från social rättvisa som begrepp. Mänskliga rättigheter grundar sig på 

jämlikhet och rättvisa som dem beskrivs i lagar och ramverk som utformats av 

individer, institutioner, regeringar eller internationella organisationer (Mehra & 

Rioux, 2016; United Nations, 2006), medan social rättvisa fokuserar på samtliga 

aspekter av samhället och inte bara vad som framgår av lagars och ramverks 

definition av rättvisa. Förenta Nationerna (FN) beskriver social rättvisa som den 

mest fundamentala jämlikheten, en jämlikhet vars mål är att eliminera alla typer av 

diskriminering och att argumentera för att alla individer ska ha rätt till samma civila 

och politiska rättigheter (United Nations, 2006). 

3.2 Social rättvisa i en biblioteks- och informationsvetenskaplig 

kontext 
Humanism, öppenhet, service och opartiskhet har länge karakteriserat B&I (Mehra, 

Rioux & Albright, 2010). I B&I står social rättvisa för lika tillgång på information 

och tillhörande service. Alla ska vara medvetna om att dessa tjänster finns och att 

det är deras rättighet att använda dem (Museums, Libraries & Archives Council, 

2007, refererad i Šimunić et al., 2016). Karakteristiskt för social rättvisa inom B&I 

är också ett progressivt tankesätt som betonar betydelsen av demokrati, 

självständighet och individuell frihet. Detta tankesätt lägger stor vikt vid rättvisa, 

opartiskhet och jämlikhet, i syfte att motverka alla typer av diskriminering (Mehra 

& Rioux, 2016). Mehra och Rioux (2016) menar att i dagens samhälle har 

information och informationsteknik blivit avgörande för utbildning, arbete och 

socialt deltagande i samhället. Information och informationsteknik är således 

centralt i social rättvisa och har även börjat ses som en mänsklig rättighet. Jaeger et 

al. (2015, refererade i Mehra & Rioux, 2016, s. 5) ger tre argument för att 

information och informationsteknik går igen i såväl mänskliga rättigheter som social 
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rättvisa. Det första är att sociala, kulturella, ekonomiska, lagliga och politiska 

krafter samtliga bidrar till att forma information och rättigheter till den. I sin tur 

påverkar dessa krafter vilket intryck rättigheterna har på informationsprofessioner, 

praktiker, standarder och kulturella institutioner. Det tredje argumentet är att 

tillgången på information och att låta olika grupper använda den, är att värna om ett 

rättvist samhälle (Jaeger et al., 2015, refererade i Mehra & Rioux, 2016).  

 

Trots att humanism, service, öppenhet och opartiskhet länge har karakteriserat B&I 

är social rättvisa ett teoretiskt begrepp som det hittills skrivits lite om inom B&I 

(Mehra et al., 2010, s. 4820). Social rättvisa blir dock mer och mer vanligt då det ses 

som ett användbart verktyg för att beskriva och analysera B&I som forskning och 

praktik. Med hjälp av det teoretiska begreppet social rättvisa är det möjligt att hitta 

brister hos ideologier och praktiker som är vanliga inom B&I. Ett exempel är den 

ofta altruistiska inställningen till information för alla, vilken lämpar sig väl att 

kritisera utifrån social rättvisa. Mehra et al. (2010) menar vidare att social rättvisa är 

särskilt relevant för bibliotekarier som arbetar med marginaliserade och utsatta 

grupper i samhället. Dessa bibliotekarier har möjlighet att påverka mediebeståndet 

och andra tjänster, såsom olika evenemang för användarna, för att möta deras 

behov.  

 

Genom att använda social rättvisa inom B&I är det möjligt att identifiera vad som 

krävs för att skapa jämställda förhållanden även för människor i samhällets 

marginaler och därmed skapa effektiva bibliotekstjänster, program, samlingar och 

aktiviteter som gör vardagen meningsfull för samtliga medlemmar i samhället 

(Mehra et al., 2010, s. 4829). Eftersom social rättvisa fokuserar på människor i 

samhällets marginaler anser jag att det är ett teoretiskt ramverk som lämpar sig väl 

för mitt syfte att undersöka hur olika aspekter av svenska fängelse- och 

häktesbibliotek framställs i bibliotekssektorns branschtidskrifter. Det är också 

intressant att se hur social rättvisa går att identifiera i artiklarna med tanke på att 

Mehra et al. (2010) menar att det är ett teoretiskt begrepp som blir mer och mer 

vanligt inom B&I.  

3.3 Analysredskap 
Definitionen av social rättvisa som presenterats i detta kapitel är den jag kommer att 

använda när jag analyserar valda artiklar från branschtidskrifter inom 

bibliotekssektorn. För att skapa förståelse för det empiriska materialet i form av de 

valda artiklarna kommer jag att använda mig av begreppen humanism, öppenhet, 

service och opartiskhet som Mehra et al. (2010) anser karakterisera B&I. 

Humanism, öppenhet, service och opartiskhet ringar väl in social rättvisa som 

teoretiskt ramverk. Dessa fyra begrepp fungerar som analytiska redskap för 

uppsatsen och gör det möjligt att i artiklarna se olika inställningar till vad som 

inkluderas i fängelse- och häktesbibliotekens mediebestånd samt vilka inställningar 

som finns till bibliotekens påverkan på frihetsberövades rehabilitering. 
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4 Metod 

Uppsatsen använder textanalys som metod för att studera tidskriftsartiklar från 

biblioteksbranschen. Artiklarna valdes utifrån ett antal uppsatta kriterier där målet 

har varit att identifiera diskurser som förekommer i artiklarna. I detta kapitel 

redovisas metoden dels utifrån material och urval, dels kommer jag att presentera 

och förklara de kriterier som utformats för att analysera uppsatsens empiriska 

material samt tillvägagångssättet för att införskaffa material. Här förklaras också hur 

begreppet diskurs används i uppsatsen. 

4.1 Material och urval 
Då uppsatsen syftar till att beskriva hur fängelse- och häktesbibliotek framställs i 

branschtidskrifter inom B&I blev det första steget att undersöka hur ofta eller sällan 

fängelse- och häktesbibliotek behandlas i branschtidskrifterna. I början av min 

informationsinhämtning var det därför viktigt att avgöra om det fanns ett stort eller 

litet material att välja bland. Jag var intresserad av artiklar som behandlade svenska 

förhållanden, varför materialet hämtades från två svenska branschtidskrifter, 

Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle (BiS). Efter att ha införskaffat och 

studerat materialet stod det klart för mig att fängelse- och häktesbibliotek sällan 

behandlas i Biblioteksbladet och BiS. Det fanns alltså inte ett överflöd av artiklar till 

mitt empiriska material. Av mina nio valda artiklar är sju från Biblioteksbladet och 

två från BiS. 

 

Biblioteksbladet är Svensk biblioteksförenings medlemstidning medan BiS är en 

tidskrift och förening som verkar för ett progressivt biblioteksväsen på socialistisk 

grund (BiS, 2017; Svensk biblioteksförening, 2019). Jag valde Biblioteksbladet 

främst för att det är den största branschtidskriften inom B&I i Sverige och därför 

kunde erbjuda ett stort material, vilket skulle öka mina chanser att hitta relevanta 

artiklar. Tidskriften BiS valdes för att den också publicerat artiklar om fängelse- och 

häktesbibliotek och därmed kunde utöka mitt empiriska material. 

 

Jag önskade analysera artiklar som behandlade aktuella diskussioner om fängelse- 

och häktesbiblioteks mediebestånd och återfallsförebyggande uppgift. Med aktuella 

problem menar jag att mitt material inte skulle bestå av artiklar som riskerar ge en 

föråldrad presentation av fängelse- och häktesbiblioteks mediebestånd och 

återfallsförebyggande arbete. Därför bestämde jag mig för att sätta en gräns vid ett 

årtal för när den äldsta artikeln fick vara skriven. Min tanke var först att hitta en 

gräns som representerade en vändpunkt i hur branschtidskrifterna framställer 

fängelse- och häktesbibliotek, men det skulle bli ett alltför tidskrävande arbete att 

söka genom samtliga nummer av branschtidskrifterna, särskilt Biblioteksbladet som 

finns från 1916 till 2019. Dessutom ämnade jag inte att skildra en förändring av 

biblioteksbranschens framställning av fängelse- och häktesbibliotek över tid.  

 

Jag valde att avgränsa materialet från 2006 och framåt, vilket resulterade i att den 

äldsta artikeln i mitt material är från 2006 och den yngsta är från 2015. Det var 

viktigt för mig att göra ett urval av texter som var av beskrivande karaktär och som 

framställde mediebeståndet och dess effekt på interners rehabilitering. Mina 
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urvalskriterier kan avslutningsvis sammanfattas enligt följande punkter:  

 

• Artiklar från 2006 till 2015 

• Artiklarna ska vara i branschtidskrifter inom B&I 

• Relevans för fängelse- och häktesbibliotek 

• Behandla sådant som är av intresse för uppsatsens frågeställningar 

• Artiklarna ska vara av beskrivande karaktär med identifierbara attityder 

4.2 Textanalys 
Som metod kommer uppsatsen att tillämpa en textanalys av valda tidskriftsartiklar 

inom biblioteksbranschen och hur de framställer fängelse- och häktesbiblioteks 

mediebestånd och rehabiliterande effekt. Min textanalys syftar till att identifiera 

diskurser som förekommer i texterna. Viktigt att påpeka är att det inte är en 

diskursanalys som används som metod, utan uppsatsen har inspirerats av hur 

diskurser ofta berättar om olika attityder som existerar till vissa specifika fenomen. 

Med diskurser avser alltså uppsatsen olika sätt att tala om olika företeelser, i detta 

fall fängelse- och häktesbibliotek. Diskurser kan vara såväl explicita som implicita 

åsikter i texter. Detta gör att jag i min analys dels kan se det som explicit framställs i 

artiklarna, dels kan se undermeningar och åsikter som framkommer implicit i texten. 

Denna metod lämpar sig väl för min frågeställning då jag ämnar undersöka vilka 

inställningar som går att se i branschtidskrifternas artiklar angående fängelse- och 

häktesbiblioteks mediebestånd och rehabilitering av frihetsberövade. En textanalys 

som syftar till att identifiera olika diskurser som förekommer inom branschen 

gällande fängelse- och häktesbibliotek ger en bild av vilka attityder som framställs 

explicit i texten respektive mellan raderna i texten. Därför är detta en metod som 

bäst lämpar sig för uppsatsens syfte att undersöka hur svenska fängelse- och 

häktesbibliotek framställs i branschtidskrifter för bibliotekssektorn. 

4.3 Analysmetod 
Efter att ha valt ut artiklar utifrån de urvalskriterier som framkom i avsnitt 4.1 och 

läst dem översiktligt, skrev jag ordagrant av texten från varje artikel i ett separat 

Word-dokument. När samtliga artiklar fanns i Word-dokumentet läste jag igenom 

dem igen och sammanfattade innehållet i respektive artikel. Sammanfattningen av 

innehållet i varje artikel ligger till grund för uppsatsens resultatkapitel.  

 

Detta underlättade nästa steg i analysprocessen, nämligen att hitta olika diskurser. 

För att identifiera olika diskurser i artiklarna användes analysredskap utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk social rättvisa, som i B&I karaktäriseras av fyra 

begrepp: humanism, öppenhet, service och opartiskhet (Mehra et al., 2010). Att 

social rättvisa genomsyrade artiklarna stod klart för mig redan vid första 

genomläsningen av dem, men för att hitta diskurser i texterna behövdes analytiska 

redskap som i min uppsats tar formen av dessa fyra begrepp som ringar in social 

rättvisa som teoretiskt ramverk.  

 

Jag läste igenom artiklarna i sin helhet igen, men den här gången strök jag under 

återkommande ord och teman som förekom i texterna. Därefter började jag söka 

efter diskurser relaterade till humanism, öppenhet, service och opartiskhet, vilka jag 
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färgkodade i dokumentet. 

 

När jag identifierat diskurser kopplade till humanism, öppenhet, service och 

opartiskhet skapade jag ett nytt Word-dokument i vilket jag klistrade in de meningar 

och ord som färgkodats i det förra dokumentet. De färgkodade meningarna och 

orden sorterades in under rubrikerna Humanism, Öppenhet, Service och 

Opartiskhet. Genom att klistra in meningar och ord som var kopplade till någon av 

diskurserna relaterade till humanism, öppenhet, service och opartiskhet, fick jag en 

översikt över vilka diskurser som förekommer i branschtidskrifternas artiklar och 

kunde urskilja såväl explicita som implicita attityder i texterna, vilka presenteras i 

löpande text i uppsatsens analyskapitel. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
Uppsatsen undersöker framställningen av fängelse- och häktesbibliotek i artiklar 

från 2006 till 2015 ur branschtidskrifter från bibliotekssektorn. Den äldsta artikeln i 

uppsatsens analys är i skrivande stund tretton år gammal. Detta innebär att fängelse- 

och häktesbibliotek kan ha förändrats sedan artikeln publicerades, vilket gör att det 

som skrivs gällande mediebeståndets utbud nödvändigtvis inte gäller i dagens 

fängelse- och häktesbibliotek. Samtliga ger en framställning av fängelse- och 

häktesbibliotek vid tidpunkten då texten författades. Fängelse- och 

häktesbiblioteken kan ha förändrats sedan artiklarna publicerades. 

 

Av de sju artiklarna som valts ut från Biblioteksbladet är sex av dem skrivna av 

samma person, Åsa Ekström som arbetade på Biblioteksbladets redaktion när 

texterna författades. I sex av mina nio valda artiklar är det alltså Ekström, en 

skribent hos Biblioteksbladet, som får tolkningsföreträde och vars åsikter färgar 

texten, vilket inte kan ses som representativt för hela biblioteksbranschen. Att 

artiklarna som valts ut publicerats av branschtidskrifter ger journalister som skriver 

om biblioteksbranschen ett tolkningsföreträde före kriminalvårdare, politiker, 

forskare och interner, vilka hade kunnat ge en annan framställning av fängelse- och 

häktesbibliotek om de hade författat texterna. Maja Aase som skrivit en av mina 

valda artiklar ur Biblioteksbladet är journalist och inte bibliotekarie. Huruvida Åsa 

Ekström vid sidan av journalist också är bibliotekarie är något jag försökt ta reda på, 

dels genom sökningar på Google, dels genom informationen som finns om 

redaktionen i början av Biblioteksbladets nummer. Jag har läst informationen om 

redaktionen som finns i början av valda artiklar från Biblioteksbladet, men har inte 

hittat någon information som säger att Ekström är bibliotekarie. Tobias Willstedt, 

som författat en av artiklarna från BiS, är webbredaktör för BiS och enligt Linkedin 

handläggare och bibliotekarie vid Myndigheten för tillgängliga medier. Johanna 

Dalmalm, som skrivit den andra artikeln jag valt från BiS, är bibliotekarie vid 

universitetsbiblioteket i Uppsala. I en artikel från Biblioteksbladet (Redaktionen, 

2012) står det att Dalmalm är ny redaktör för BiS. Om Dalmalm fortfarande är 

redaktör för BiS är något jag inte funnit svar på. 
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5 Resultat 

För att besvara min frågeställning om hur fängelse- och häktesbiblioteks 

mediebestånd och rehabiliterande effekt på interner framställs i biblioteksbranschen 

har jag valt ut nio artiklar, varav sju är från Biblioteksbladet och två är från BiS. 

Den största branschtidskriften inom biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige 

är Svensk biblioteksförenings medlemstidning Biblioteksbladet som utkom första 

gången 1916 med syfte att spegla föreningens verksamhet, åsikter och 

ställningstaganden, men också för att ge plats åt andra åsiktsyttringar och på så vis 

skapa en spännande debatt (Svensk biblioteksförening, 2019). Tidskriften och 

föreningen BiS utkom första gången 1969 och ämnar till att verka för ett progressivt 

biblioteksväsen på socialistisk grund genom sitt deltagande i biblioteksdebatten, 

men också samhällsdebatten i stort (BiS, 2017).  

 

Artiklarna som valts för att besvara frågeställningen kommer för enkelhetens skull 

att presenteras i kronologisk ordning, dock med artiklarna från Biblioteksbladet för 

sig och artiklarna från BiS för sig. Innehållet i artiklarna beskrivs utifrån relevans 

för uppsatsens forskningsproblem och analys. 

5.1 Artiklar från Biblioteksbladet 

5.1.1 Bibliotek bakom murarna (07:2006) av Å. Ekström 

Till följd av dagens kunskapssamhälle har Kriminalvården insett värdet av tillgång 

på litteratur för interner för att de bättre ska kunna ta del av det komplicerade 

samhället, men också för att utveckla sin förståelse för sig själva och andra 

människor. Detta budskap lyfter artikeln fram genom intervjuer med två 

fängelsebibliotekarier som båda menar att fängelse- och häktesbibliotek ger 

konkreta vinster som visar sig i form av stärkta självbilder hos frihetsberövade. 

Artikeln framhåller att redan i mitten av 1800-talet insåg Kriminalvården i Sverige 

att boksamlingar kunde mildra skadliga effekter till följd av den isolerade vistelsen i 

fängelse. Tillgången till ett bibliotek för interner är även viktigt för utbildning. 

Enligt artikeln har forskning visat att interner med tillgång till ett bibliotek ökar 

sannolikheten att interner fortsätter att studera efter avtjänat straff och att det också 

gör dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden vilket i sin tur förebygger 

återfall i brott. 

 

Det framgår i artikeln att det råder stora skillnader mellan fängelse- och 

häktesbibliotekens kvalitet. En av fängelsebibliotekarierna som intervjuas i artikeln 

arbetar på såväl en anstalt som ett häkte och berättar att endast böcker och tidskrifter 

får förekomma i beståndet eftersom anstaltsledningen beslutat att cd-skivor är en 

säkerhetsrisk. Många av böckerna på anstalten och häktet som 

fängelsebibliotekarien arbetar på består av gåvor från anställda eller interner. I 

mediebeståndet ingår såväl skön- som facklitteratur. Populära genrer bland interner 

är fantasy, spänningslitteratur och självbiografiska böcker, särskilt självbiografier av 

före detta kriminella är ofta utlånade. 
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5.1.2 Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa? (07:2006) av Å. 

Ekström 

Den här artikeln fokuserar på kvinnliga interner som framställs som en än mer 

marginaliserad användargrupp än manliga interner. Vid tidpunkten för artikelns 

publicering arbetade Mikael Gille och Per Schmidt med en magisteruppsats i B&I 

som handlar om kvinnliga interners läsning. Författarna till magisteruppsatsen 

delger information från sina intervjuer med kvinnliga interner på 

Hinseberganstalten, som visade hur viktig tillgången till ett fängelsebibliotek var för 

internerna. I artikeln förklaras läsning som en verklighetsflykt, dels för att dra sig 

undan från nuet och för att glömma det förflutna, dels för att hålla sig uppdaterad 

och i kontakt med samtiden samt för att föreställa sig vad som fanns före 

fängelsestraffet. Här beskriver texten en så kallad avhumaniseringsprocess som 

internerna genomgår när de först anländer till anstalten eftersom de i åratal framöver 

ska leva tillsammans med människor som de själva inte valt att leva tillsammans 

med. Ens jag tillintetgörs, beskrivs det i artikeln. Vidare framgår det i texten att 

biblioteken kan spela en viktig roll för interners rehabilitering genom att erbjuda 

läsning som ger ett mer meningsfullt innehåll i vardagen.  

 

Vad gäller mediebeståndets innehåll beskriver artikeln att det på Hinseberganstalten 

finns skön- och facklitteratur samt tidningar och tidskrifter av ”alla de slag” som de 

kvinnliga internerna kan läsa. Bland facklitteratur är juridikböcker de mest utlånade. 

Mediebeståndets facklitteratur erbjuder också möjligheten för internerna att utbilda 

sig, vilket förbättrar deras chans till ett arbete i framtiden. Skönlitteratur finns i alla 

genrer, men mest populära är kriminalromaner, romantik och äventyrsromaner. 

Artikeln lyfter fram att de kvinnliga internerna som intervjuades alla var positivt 

inställda till biblioteket på anstalten och avslutar texten med Gilles och Schmidts 

kritik mot de alltför knappa resurserna för fängelsebibliotek för kvinnliga interner. 

5.1.3 Yttrandefriheten i fokus (07:2007) av Å. Ekström 

Som artikelns titel antyder handlar texten om yttrandefrihet och om 

informationsfriheten även gäller för frihetsberövade. Artikeln skrevs i samband med 

att Sveriges dåvarande regering lämnade ett förslag om att förbjuda interner från att 

läsa pornografiskt material samt material med inslag av knark och våld. Interner 

skulle enligt förslaget inte få läsa böcker, tidskrifter och tidningar som riskerar att 

äventyra anstaltens ordning och säkerhet. Kriminalvårdens dåvarande 

generaldirektör menade också att vissa böcker, tidskrifter och tidningar motverkar 

det återfallsförebyggande arbetet.  

 

Ett konkret exempel som gavs på vad som kan äventyra ordningen och säkerheten 

för landets anstalter och häkten är att det i pornografiskt material ofta förekommer 

en förnedrande kvinnosyn. Artikeln menar att det som gav upphov till förslaget var 

när en sexualbrottsling beviljades av Regeringsrätten att inneha porrtidningar med 

hänsyn till den grundlagsskyddade informationsfriheten. Detta fall upprörde många. 

Artikeln ifrågasätter logiken varför pornografiskt material, som anses vara så 

skadligt att det äventyrar säkerheten och ordningen hos anstalter och häkten, i 

sådana fall är lagligt utanför murarna.  
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Artikeln lägger således fokus på det fria ordet och ifrågasätter om regeringens 

förslag bygger på känslor eller vetenskapliga bevis. Frågan väcks om dessa 

informationsbegränsningar skulle ha kallats censur om förslaget presenterats i ett 

annat land än Sverige. Att vara konsekvent utan dubbelmoral, menar artikeln, är 

viktigt när det kommer till informationsfrihet. 

5.1.4 Censur som vård (02:2008) av Å. Ekström 

I den förra artikeln behandlades kritiken mot ett förslag från den dåvarande 

regeringen att förbjuda tidningar och böcker på fängelser och häkten om de 

äventyrar ordningen eller säkerheten på anstalten alternativt motverkar 

behandlingen av de intagna (Ekström, 2007). Artikeln med titeln Censur som vård 

handlar om att detta förslag gick igenom och blev en ny lag som förbjuder 

vapenkataloger, tidskrifter som uppmanar till brott och pornografiskt material till 

personer som dömts för sexualbrott. I artikeln framgår det att Kriminalvården är 

positivt inställd till lagändringen och att utgångspunkten fortfarande är att intagna 

ska få läsa vad de vill, men att medier som motverkar rehabiliteringen ska förbjudas. 

Här framhåller artikeln att det finns en gränsdragningsproblematik i och med att 

lagen strider mot Tryckfrihetsförordningen som går ut på att landets medborgare ska 

ha rätten att läsa allt som publiceras. En kritisk ståndpunkt som lyfts fram är 

informationsfriheter försvinner om medborgarnas rätt att läsa vad de vill tas bort. 

Här hänvisar texten till Percy Bratt, en advokat och expert på tryckfrihet, som har 

uttalat sig om lagändringen som en kränkning av interners informationsfrihet enligt 

grundlagen och Europakonventionen. En fängelsebibliotekarie som tillfrågas i 

artikeln säger att hon aldrig under sitt arbetsliv varit med om någon större 

efterfrågan på känslig litteratur som till exempel vapentillverkning.  

 

En fråga som texten lyfter fram är varför det är just böcker och tidningar som ska 

censureras. Ska samma regler gälla våldsamma tv-program? Enligt artikeln har 

statistik visat att männen läser mindre och mindre. Här åsyftas att Kriminalvården 

och regeringen bör flytta fokus från vad internerna läser till att de läser. 

Avslutningsvis ställs bibliotek och läsfrämjande som aktivitet mot styrketräning 

som är en mycket populär sysselsättning på landets anstalter. Enligt artikeln är 

böcker en långt bättre behandling än individuella styrketräningspass som är tillåtna 

på landets anstalter. 

5.1.5 Flitiga låntagare på häktet (02:2008) av Å. Ekström 

Författaren till artikeln besöker biblioteket på Kronobergshäktet i Stockholm och 

pratar med såväl en kriminalvårdare som en fängelsebibliotekarie om den nya 

lagändringen som begränsar interners rätt att läsa böcker och tidningar med känsligt 

innehåll såsom pornografiskt material. Kriminalvårdaren menar att den nya lagen 

motverkar diskriminering och kränkningar framför allt orsakade av den numera 

förbjudna porren på häktet. Likt artiklarna Yttrandefriheten i fokus (Ekström, 2007) 

och Censur som vård (Ekström, 2008a) lyfter denna artikel fram 

gränsdragningsproblematiken och om det är möjligt att neka frihetsberövade viss 

litteratur utan att det strider mot tryckfrihetsförordningen. Det framgår att interner 

och häktade ostört kan se på våldsamma filmer och program som Efterlyst på TV3 i 

sina celler, men att tillgången på litteratur som behandlar samma ämnen som 
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filmerna och tv-programmen kommer att strypas. Godtycke är annan en risk som 

nämns i texten då det är anstaltsledningarna som beslutar var för sig vad som är 

tillåtet i beståndet och vad som inte är tillåtet.  

 

Gränsdragningsproblematiken exemplifieras av huruvida erotiska noveller ska 

klassificeras som pornografiskt material eller inte. Ett annat exempel är om det ska 

vara förbjudet för interner att läsa Fass. Ska känsliga böcker finnas uppräknade på 

en lista skriven av Kriminalvården? Förutom problem med den nya lagen beskriver 

artikeln också mediebeståndet på Kronobergshäktet. På häktet har internerna ingen 

möjlighet att själva besöka biblioteket, utan tillgodoses med böcker av 

fängelsebibliotekarien som besöker de häktade med sin bokvagn. De häktade kan 

läsa såväl tidningar och tidskrifter som böcker, däribland lättläst samt böcker på 

andra språk än svenska. Deckare och framför allt självbiografier hör till de mest 

utlånade genrerna, men även filosofiböcker och kärlekslyrik är populärt. Interners 

läsning har enligt fängelsebibliotekarien i artikeln minskat sedan hon började arbeta 

på Kronobergshäktet på 1980-talet. 

5.1.6 Kriminalvården stänger bibliotek (04:2011) av Å. Ekström 

Den här artikeln är behandlar beslutet att stänga Kronobergshäktets bibliotek, det 

vill säga samma bibliotek som behandlades ovan i Flitiga låntagare på häktet 

(Ekström, 2008b), till följd av en drastisk neddragning i budgeten. Här framgår att 

hälften av de som sitter på Kronobergshäktet förflyttas till ett nytt häkte i Sollentuna 

som vid tidpunkten för artikeln inte hade något bibliotek. Den ledande frågan i 

artikeln är om Kriminalvården kommer att stänga fler häktesbibliotek i framtiden, 

men också vilken betydelse biblioteken har för människor som sitter häktade. I 

häktet är människor ensamma i sin cell 23 timmar om dygnet. Denna isolering 

framställs som skadlig i artikeln och därmed kan böcker göra en stor skillnad både 

som förströelse och i utbildningssyfte för den häktade. Att Kriminalvården beslutar 

att stänga Kronobergshäktet och att de öppnar ett nytt häkte utan bibliotek visar 

enligt artikeln att Kriminalvården behöver en större förståelse för 

biblioteksverksamheten. I fallet med Kronobergshäktet kommer biblioteket och 

bibliotekarierna att ersättas av bokhyllor på avdelningen och gåvor bestående av 

gamla pocketböcker som returnerats från arbetsplatsbiblioteken som ingår i 

Stockholms stadsbiblioteks uppsökande verksamhet. Detta beslut kritiseras av 

artikeln som menar att dessa åtgärder inte räcker för att fylla de häktade personernas 

behov av ett bibliotek. 

 

Här lyfter också artikeln fram problemet med Kriminalvårdens riktlinjer om att det 

ska finnas bibliotek på landets anstalter och häkten, men att dessa riktlinjer inte 

följs. Varje anstalt och häkte ansvarar själva för hur de vill göra med 

biblioteksverksamheten. Artikeln håller med Lillemor Östlin, författare till 

Hinsehäxan och som själv har suttit häktad tidigare i livet, som menar att 

stängningen av häktesbiblioteket kommer att påverka de häktade negativt då 

böckerna och bibliotekarien är avgörande för deras mentala hälsa. Artikeln 

framhåller att häktade människor är en mer utsatt grupp än interner då bibliotek på 

fängelser i regel har högre standard än häktesbibliotek. 
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5.1.7 En stunds frihet i biblioteket (08:2015) av M. Aase 

Att fängelsebiblioteket på Kumlaanstalten erbjuder en atmosfär som skiljer sig mot 

resten av anstalten framgår tidigt i artikeln. Artikelförfattaren besöker 

fängelsebiblioteket för att intervjua fängelsebibliotekarien Lotta Perkiö och 

kriminalvårdare Ulrika Karlsson. Ett antal interner är också på plats i 

fängelsebiblioteket. Det breda utbudet bestående av mellan 8000 till 9000 volymer 

ger enligt artikeln interner möjligheten att lära sig och att bilda förhoppningar om 

framtiden. Artikeln återger att såväl fängelsebibliotekarien som en av internerna ser 

bibliotekets miljö som trivsam och speciell. Att läsa böcker beskrivs som ett avbrott 

i livet som frihetsberövad. Den mest populära genren bland internerna är 

kriminallitteratur, men även kokböcker, deckare, fantasy och kärlekslyrik är 

omtyckta. Kontroversiella titlar som Mein Kampf av Adolf Hitler finns i 

mediebeståndet och är ett exempel på litteratur som interner lånar främst för att 

provocera. Här behandlar artikeln om det finns litteratur som bör förbjudas. Artikeln 

understryker att det i samtalet med såväl fängelsebibliotekarien Lotta Perkiö som 

kriminalvårdaren Ulrika Karlsson, framgår tydligt att de vill att bibliotek ska vara 

tillgängligt för alla med böcker på många olika språk och att det inte ska förekomma 

förbud mot böcker. Biblioteken ska vara till för alla sorters informationsbehov: 

studier, förströelse och en bra fritidssysselsättning. Texten lyfter fram att 

fängelsebiblioteket är särskilt viktigt för de som aldrig har haft ett, som Ulrika 

Karlsson uttrycker det, ”Svenssonliv.” För att fler fängelse- och häktesbibliotek ska 

uppnå samma standard som biblioteket på Kumlaanstalten återger artikeln Lotta 

Perkiös förslag om att Kriminalvården behöver skärpa sina riktlinjer för en mer 

tvingande biblioteksservice.  

5.2 Artiklar från Bibliotek i Samhälle 

5.2.1 Kronobergshäktet med 30 000 lån per år stänger (02:2011) av T. 

Willstedt 

Artikeln är skriven i samband med nedstängningen av Kronobergshäktets bibliotek 

och behandlar vilken betydelse biblioteket och dess personal har för de häktade. 

Artikelförfattaren genomför en intervju med Alireza Afshari som är chef för den 

uppsökande verksamheten på Stockholms stadsbibliotek. Det konstateras tidigt i 

texten redan innan intervjun börjar att det inte går att bli annat än nedslagen över 

stängningen av häktesbiblioteket. Enligt artikeln beskriver Afshari att häktade 

människor väntar ivrigt på bokvagnen för att beställa medier av bibliotekarien. 

Böcker och andra medier beskrivs som livsviktiga för suicidala och språklösa 

klienter som kan skada sig själva om de inte har möjlighet att låta tankarna ta andra 

banor. I den här artikeln betonas också betydelsen av personalens kompetens, det 

vill säga utbildade bibliotekarier som inte bara har god bokkännedom utan också 

hög social kompetens och erfarenhet av att arbeta inom kriminalvården. 

 

Utifrån intervjun med Afshari framgår det i artikeln att det är stor skillnad mellan att 

vara häktad och fängslad, då en häktad människa är betydligt mer isolerad än en 

genomsnittlig intagen på anstalt. Bemannade bibliotek på häkten är en lösning för 

häktade människor att få en blick ut i omvärlden. Kriminalvårdens verksamhet 

beskrivs av Afshari bestå av en mjuk del och en hård del. Den mjuka delen utgörs 
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av vården och den hårda delen är säkerheten. Ett välfungerande bibliotek bidrar till 

såväl den mjuka som den hårda delen av Kriminalvårdens verksamhet. I artikeln 

avslutas intervjun med att Afshari säger att ett välfungerande bibliotek i 

kriminalvården kan öka säkerheten, minska arbetsbördan för personalen och skapa 

en bättre värld för alla. 

5.2.2 bis frågar Maggi Stenström på Kronobergshäktets bibliotek (02:2011) 

av J. Dalmalm 

I likhet med den förra artikeln från BiS behandlar denna stängningen av 

Kronobergshäktets bibliotek och vilken betydelse biblioteket har för 

frihetsberövande människor. Som artikeltiteln antyder är intervjupersonen den här 

gången Maggi Stenström, en av bibliotekarierna som sköter biblioteksservicen på 

Kronobergshäktet, som berättar hur biblioteksverksamheten på häktet sett ut under 

tiden hon arbetat där. Av säkerhetsskäl får häktade inte besöka biblioteket, utan det 

är bibliotekariens uppgift att besöka de häktade med bokvagn en gång i veckan. 

Häktesbiblioteket lånar in medier på över 30 olika språk från internationella 

biblioteket. För att variera utbudet byts depositionerna regelbundet ut. Bland 

medierna finns såväl böcker som tidskrifter. I artikeln framgår exempel på vilken 

typ av böcker som står på bokvagnen när bibliotekarien besöker de häktade. Här 

nämns spänningslitteratur, verklighetsskildringar, lättläst, filosofi, historia och 

poesi.  

 

Bibliotekarierna framstår som viktiga personer i artikeln. Enligt texten uttrycker 

Maggi Stenström det som att bibliotekariernas avsaknad av uniform och att de 

lyssnar på vad de häktade har att säga och önskar sig, bidrar till att en liten del av 

deras människovärde upprätthålls. I artikeln är Stenström pessimistisk till 

utvecklingen av häktesbibliotek och uppsökande verksamhet då hon menar att allt 

räknas i pengar och att det tappat fokus från att tillgängliggöra kultur, kunskap och 

information oavsett vilken bakgrund någon kommer ifrån. För att råda bot på detta 

menar Stenström enligt artikeln att kriminalvården lagstadgar att frihetsberövade 

ska ha samma rätt till information, förströelse och kunskap som andra i samhället. 

Så länge som det bara finns föreskrifter är det upp till enskilda kriminalvårdschefer 

om det ska finnas en biblioteksverksamhet. I artikeln framgår positiva effekter av 

biblioteksverksamheten för häktade, såsom personlig utveckling i och med att 

många häktade aldrig kommit i kontakt med varken bibliotek eller böcker tidigare i 

livet. Artikeln avslutas med att Stenström säger att häktade växer som människor 

när de fått möjligheten att läsa och insett att de klarar av det. 
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6 Analys 

I detta kapitel har nio valda artiklar ur branschtidskrifter från bibliotekssektorn 

analyserats för att identifiera förekomsten av diskurser relaterade till fyra begrepp 

som ringar in social rättvisa som teoretiskt ramverk inom B&I: humanism, 

öppenhet, service och opartiskhet. Detta för att besvara uppsatsens frågeställningar 

om vad branschtidskrifter inom bibliotekssektorn säger om fängelse- och 

häktesbibliotekens mediebestånd samt hur artiklarna skildrar vilken påverkan 

biblioteken har på frihetsberövades rehabilitering. Genom att identifiera diskurser 

relaterade till humanism, öppenhet, service och opartiskhet kommer analysen att 

undersöka hur fängelse- och häktesbibliotek framställs i tidskrifterna. Här bör 

påpekas att vissa diskurser kan platsa under fler än ett begrepp och att diskurserna 

ofta berör varandra.  

6.1 Humanism 
Oavsett vilken bakgrund någon kommer ifrån ska kultur, kunskap och information 

finnas tillgänglig, menar en bibliotekarie i en av artiklarna som berör stängningen av 

Kronobergshäktets bibliotek (Dalmalm, 2011) och tillägger att biblioteket ser till att 

upprätthålla en del av den häktades människovärde. Det här sättet att uttrycka sig, 

att lyfta fram allas lika rätt till information oavsett bakgrund och bibliotekets 

verksamhet som ett sätt att upprätthålla frihetsberövades människovärde, är 

kännetecknande för diskursen som relaterar till humanism. I denna diskurs talas det 

ofta om att frihetsberövade växer som människor när de har möjligheten att läsa och 

att det stärker deras självbild och mentala hälsa (Dalmalm, 2011; Ekström, 2006a; 

Ekström, 2006b; Ekström, 2008b; Willstedt, 2011). Ett välfungerande bibliotek med 

ett brett utbud framställs som en mänsklig rättighet ur utbildningssynpunkt och att 

interner och häktade ska ha möjligheten att utbilda sig på samma sätt som 

människor utanför murarna (Ekström, 2006a; Ekström, 2006b; Ekström, 2011; 

Aase, 2015). Diskursen som relaterar till humanism framgår tydligt i artiklarna och 

inställningen till bibliotekets resurser som avgörande för frihetsberövades lärande 

och möjligheten att växa som människor känns igen från uppsatsens tidigare 

forskning, däribland Vaccarino och Comrie (2010) som i sin studie av nyzeeländska 

interner uttrycker att bibliotek får interner att växa som individer och främjar deras 

lärande.  

 

I diskursen som relaterar till humanism framkommer en attityd om fängelser som en 

avhumaniseringsprocess, som uttrycks explicit i artikeln Hur stor skulle världen 

vara om jag inte kunde läsa? (Ekström, 2006b), men som också framgår implicit i 

andra artiklar genom ord som ”människovärde” och beskrivningar av en stärkt 

självbild hos frihetsberövade när de läser böcker och inser att de klarar av det. 

Texternas sätt att beskriva bibliotekens verksamhet som ett sätt att upprätthålla 

frihetsberövades människovärde och självbild (Dalmalm, 2011; Ekström, 2006a; 

Ekström, 2006b; Ekström, 2008b; Willstedt, 2011) talar för att vistelsen i fängelset 

eller häktet anses ta ifrån dem deras människovärde och bryta ned deras självbild, 

det vill säga en avhumaniseringsprocess.  

 

Mänskliga rättigheter som begrepp behandlades i uppsatsens teoretiska kapitel 
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genom att beskrivas som jämlikhet och rättvisa såsom den yttrar sig i lagar och 

ramverk som utformats av individer, institutioner, regeringar eller internationella 

organisationer (Mehra & Rioux, 2016; United Nations, 2006). För att upprätthålla 

interners och häktades människovärde menar diskursen som relaterar till humanism 

att lagar rörande informationsfrihet bör ändras så att fängelse- och häktesbibliotek 

kan erbjuda frihetsberövade medborgare samma rättigheter till information som fria 

medborgare. Här talar diskursen om interner och häktade som utsatta och 

marginaliserade grupper som inte gynnas av lagen, som beskrivs som godtycklig 

och inkonsekvent (Ekström, 2007; Ekström, 2008b). Det är bibliotekarier och 

journalister som har inställningarna som går att identifiera i denna diskurs. Ett 

undantag förekommer i artikeln som berör Kumlaanstaltens bibliotek (Aase, 2015), 

där en kriminalvårdare som hjälper till i biblioteket delar samma åsikter som 

bibliotekarien när det kommer till lika rättigheter till information som en mänsklig 

rättighet. 

6.2 Öppenhet 
I artiklarna framgår explicit vad som ingår i mediebeståndet och vad som inte ingår i 

mediebeståndet samt att det är Kriminalvården som avgör vilken litteratur som 

anses vara en säkerhetsrisk eller inte, t.ex. nämns CD-skivor som en säkerhetsrisk i 

en av artiklarna, medan känslig litteratur som pornografiskt material eller böcker 

som uppmanar till våld och brottslighet anses hota såväl säkerheten som ordningen 

på anstalten. Artiklarnas inställning till dessa beslut visar på en diskurs som relaterar 

till öppenhet och att bibliotekarierna inte ska bestämma vad interner och häktade ska 

läsa, utan att de själva ska kunna avgöra vilken information de vill ha. Även om 

denna attityd går att utläsa från artiklar som berör fängelsebibliotek såväl som 

häktesbibliotek, är det tydligt att öppenheten anses svårare att uppnå i 

häktesbibliotek än fängelsebibliotek. Häktade beskrivs som betydligt mer isolerade 

än fängslade människor, dels för att de är ensamma 23 timmar om dygnet, dels för 

att de inte har möjlighet att besöka biblioteket själva (Dalmalm, 2011; Ekström, 

2011; Willstedt, 2011).  

 

I artiklarna går också att identifiera diskursen som relaterar till öppenhet genom hur 

den pekar på svårigheten för bibliotekarier att erbjuda interner och häktade den 

öppenhet som ska finnas hos bibliotek utanför murarna. Denna diskurs framgår 

särskilt tydligt när det kommer till häktesbibliotek då bibliotekarien och 

bokvagnarna framställs som de häktades enda blick ut i omvärlden. Öppenheten 

representeras här av att bibliotekarien på häktet tar emot önskemål om litteratur som 

hen sedan kan ta med till nästa gång hen besöker den häktade med bokvagn. Även 

om inställningen till bokvagnar är positiv, går det att tolka det faktum att flera texter 

nämner att de häktade själva inte får besöka biblioteket (Dalmalm, 2011; Ekström, 

2008b; Ekström, 2011; Willstedt, 2011) som att det optimala hade varit ett bibliotek 

som den häktade kunde besöka fysiskt. Här är också intressant att samtliga artiklar 

som berör häktesbibliotek upprepar vilka genrer som utlånas mest, varav ingen av 

dem tillhör kategorin ”känslig litteratur”, vilket går att utläsa som ett sätt för texten 

att visa på hur häktades intressen påminner om de intressen allmänheten har när de 

lånar från ett folkbibliotek. I den här diskursen är attityden till bokvagnar positiv, 

men visar snarare på en inställning i stil med ”bättre än ingenting” och att det 
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optimala hade varit ett fysiskt bibliotek som de häktade själva kunde besöka.  

 

Det som är karakteristiskt för diskursen som relaterar till öppenhet är attityden till 

”känslig litteratur” som något som inte efterfrågas av användarna. Att förbjuda viss 

litteratur begränsar snarare öppenheten som biblioteken ska stå för. Denna 

inställning visar diskursens närhet till uppsatsens teoretiska ramverk social rättvisa, 

som i en B&I-kontext står för lika tillgång på information och tillhörande service, 

där bibliotekens roll är att skapa jämställda förhållanden även för människor i 

samhällets marginaler (Mehra et al., 2010). Ett exempel där diskursen som relaterar 

till öppenhet lyfter fram en kontroversiell titel och bibliotekariens ställningstagande 

till att låna ut den, är i artikeln som handlar om Kumlaanstaltens fängelsebibliotek. 

Boken är Mein Kampf av Adolf Hitler och den framställs som något interner läser 

för att provocera snarare än att de faktiskt är intresserade. Texten betonar att 

fängelsebibliotekarien lånar ut Mein Kampf som vilken bok som helst, följt av att 

biblioteket beskrivs som en plats som ska vara tillgänglig för alla. Ett brett utbud 

med mellan 8000 till 9000 volymer hos Kumlaanstaltens bibliotek ses som ett sätt 

för interner att bilda förhoppningar om framtiden (Aase, 2015).  

 

Gemensamt för diskursen om öppenhet oavsett om den framgår i artiklar om 

häktesbibliotek eller fängelsebibliotek är att ett brett utbud med stor variation är 

positivt och gynnar frihetsberövades rehabilitering, medan ett litet utbud talas om 

som ett sätt att isolera frihetsberövade. Att bidra till isolering av människor ses 

enligt diskursen gå emot vad biblioteken som verksamhet ska stå för, som mellan 

raderna kan utläsas vara öppenheten och möjligheten för användaren att själv välja 

vilken litteratur hen vill läsa. 

6.3 Service 
Diskurser relaterade till service för interner och häktade talar om vilken roll 

bibliotekariernas arbetsuppgifter spelar för rehabiliteringen av frihetsberövade. 

Servicen som bibliotekarierna tillhandahåller handlar dels om att tillgodose 

användarna med information, dels om att i egenskap av bibliotekarier utgöra en 

normalzon. Att bibliotekarier och bibliotek utgör en normalzon för de intagna eller 

häktade går att identifiera i flera av artiklarna. Att det finns utbildade bibliotekarier 

anses nödvändigt för att ge en service som tillgodoser de frihetsberövade 

personernas informationsbehov. Ett exempel där det implicit framgår i texten är en 

av artiklarna om bibliotekets stängning på Kronobergshäktet (Ekström, 2011) i 

vilken det står att biblioteket kommer att ersättas av bokhyllor på avdelningen, som 

beskrivs som en åtgärd som inte fyller de häktade personernas behov av ett 

bibliotek. Det går alltså att identifiera en inställning till att servicen som 

bibliotekarier erbjuder är en väsentlig del av häktesbiblioteken. Det visar på en 

inställning om att bibliotek utan service från bibliotekarier inte är ett riktigt 

bibliotek. 

 

Att kriminalvårdare inte kan erbjuda samma service som bibliotekarier syns i 

artikeln av Dalmalm (2011) i vilken en bibliotekarie på Kronobergshäktet 

intervjuas. Enligt bibliotekarien är det deras arbete att lyssna på vad de häktade har 

att säga och önskar sig, vilket bidrar till att upprätthålla deras människovärde. Att 
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upprätthålla någons värde som människa går att koppla till att behandla den som 

andra människor. Det kan relateras till att biblioteken och bibliotekarierna utgör en 

normalzon som en del av sin service. Diskursen som berör service framställer 

bibliotekarier som viktiga personer som inte kan ersättas av kriminalvårdare 

(Dalmalm, 2011; Willstedt, 2011). Eftersom kriminalvårdare inte kan uppfylla 

bibliotekariernas roll, går det att uttyda att kompetensen som bibliotekarierna 

besitter saknas hos kriminalvårdare som därför inte kan erbjuda samma service som 

en bibliotekarie. Service handlar således inte bara om att erbjuda och rekommendera 

litteratur till interner och häktade, utan också om att erbjuda en lokal som bidrar till 

frihetsberövades normaliseringsprocess. En lokal där alla är välkomna och kan få 

sina informationsbehov tillfredsställda tack vare bibliotekariens expertis och 

service. I artikeln om Kumlaanstaltens fängelsebibliotek beskrivs biblioteken som 

en trivsam och speciell miljö, där den tillsammans med bibliotekarierna gör det 

möjligt för internerna att för en stund uppleva ett ”Svenssonliv” (Aase, 2015), ett 

uttryck som bekräftar diskursen i vilken biblioteken och bibliotekarierna talas om 

som en normalzon. 

 

I diskursen som relaterar till service är det således tydligt att artiklarna framställer 

fängelsebiblioteken som en normalzon, vilket konstaterats även i tidigare forskning 

(Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014; Ljødal & Ra, 2011; Rafedzi & Abrizah, 2016; 

Vaccarino & Comrie, 2010) som beskriver fängelsebiblioteket som ett fönster ut 

mot den fria ”normala” världen. Likt artiklarna i uppsatsens analys, går det i tidigare 

forskning att urskilja en diskurs som talar om service där bibliotekets lokal och 

personalens kompetens spelar en central roll (Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014; Eze, 

2014; Ljødal & Ra, 2011). 

6.4 Opartiskhet 
Det är svårt att identifiera en diskurs relaterad till opartiskhet i den mening 

opartiskhet ses som ett sätt att inte ta aktiv ställning i politik. Det framgår till 

exempel inte om höger- eller vänsterpolitisk litteratur får företräde i fängelse- och 

häktesbibliotekens samlingar. Däremot går det att tala om opartiskhet som ett sätt att 

inte påverka människor i viss riktning. Detta överlappar delvis diskursen som 

relaterar till öppenhet. Det som skiljer dem åt är att diskursen som relaterar till 

opartiskhet endast är påtaglig i artiklarna som berör lagändringen om att förbjuda 

visst material från fängelse- och häktesbiblioteken och därför kan ses som mer 

politiskt inriktad (Aase, 2015; Ekström, 2007; Ekström, 2008a; Ekström, 2008b).  

 

Diskursen som relaterar till opartiskhet framgår inte lika uttryckligt som diskurserna 

som tidigare analyserats i analyskapitlet, men ett exempel där den går att uttyda är 

textens inställning till lagändringen om förbudet för interner att läsa pornografiskt 

material samt material med inslag av knark och våld. I artikeln Yttrandefriheten i 

fokus (Ekström, 2007) är attityden till lagändringen tydligt negativ då den jämställs 

med censur. Texten ifrågasätter varför pornografiskt material är lagligt utanför 

murarna när det anses farligt för interner, vilket pekar på en diskurs som talar om 

den nya lagen som ett sätt att påverka internerna i en viss riktning genom att utesluta 

särskild litteratur ur mediebeståndet för att den inte sammanfaller med anstaltens 

åsikter. I denna diskurs är orden ”censur”, ”informationsbegränsningar” och 
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”gränsdragningsproblematik” nyckelord som beskriver en hotad informationsfrihet. 

Att fängelsebibliotek används som exempel i diskurser som talar om opartiskhet är 

något som går att känna igen från tidigare forskning, i vilken censur lyfts fram som 

vanligt förekommande hos världens fängelsebibliotek (Eze, 2014; Rafedzi & 

Abrizah, 2016) 

 

I diskursen som relaterar till opartiskhet talas också om beslut som fattas utifrån 

känslor istället för vetenskapliga bevis (Ekström, 2007), där uttrycket om beslut 

utifrån känslor kan utläsas som en attityd till att bibliotek inte ska ha ett 

mediebestånd baserat på personalens åsikter med ett urval utifrån vad de 

sympatiserar eller inte sympatiserar med. Här används alltså vetenskap som ett ord 

för opartiskhet då vetenskap är konkret och sakligt till skillnad från känslor som är 

färgade av personers åsikter. 

 

Genom att betona informationsfriheten som grundlagsskyddad och att censur strider 

mot Tryckfrihetsförordningen går det i flera artiklar att urskilja hur diskursen som 

relaterar till opartiskhet talar för att biblioteken bör värna om fri information 

(Ekström, 2007; Ekström, 2008a; Ekström, 2008b), något som är karakteristiskt för 

social rättvisa inom B&I som lägger stor vikt vid rättvisa, opartiskhet och jämlikhet 

för att motverka alla typer av diskriminering (Mehra & Rioux, 2016). I en av 

artiklarna (Ekström, 2008a) uttrycks det som att Kriminalvården och regeringen bör 

prioritera att internerna läser, inte vad de läser. Prioritering av att interner läser, inte 

vad de läser, går att tyda som en hint mot att biblioteken som opartisk verksamhet 

ska verka för läsfrämjande utan att gå in för att påverka människor i en viss riktning 

baserat på egna politiska åsikter och sympatier. 

6.5 Sammanfattning 
I artiklarna går det att identifiera diskurser kopplade till de analytiska begreppen 

humanism, öppenhet, service och opartiskhet, som ramar in social rättvisa som 

teoretiskt begrepp inom B&I. Diskursen som relaterar till humanism kännetecknas 

av sin syn på fängelse- och häktesbibliotek som en mänsklig rättighet och avgörande 

för att stärka frihetsberövades självbild och främja personlig utveckling. Typiskt för 

diskursen som relaterar till öppenhet är inställningen om att bibliotekarier inte ska 

bestämma vad interner och häktade ska läsa, utan låta dem välja själva. Attityder till 

biblioteket och bibliotekarier som en ”normalzon” för frihetsberövade är 

karakteristiskt för diskursen som relaterar till service, det vill säga ska biblioteket 

och bibliotekarierna bidra till den frihetsberövades normaliseringsprocess med en 

välkomnande lokal samt bibliotekariers expertis. Den fjärde diskursen som 

behandlas i analysen relaterar till opartiskhet, vilken framträder i artiklar som berör 

lagändringen om förbudet för interner att läsa pornografiskt material samt material 

med inslag av knark och våld. För diskursen som relaterar till opartiskhet är 

”censur”, ”informationsbegränsningar” och ”gränsdragningsproblematik” typiska 

nyckelord.  

 

För de analytiska begreppen öppenhet, service och opartiskhet går att identifiera en 

diskurs, medan det går att identifiera två diskurser som relaterar till humanism. En 

av diskurserna som relaterar till humanism lägger sin tyngdpunkt på jämlikhet och 
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rättvisa som rättigheter som även ska gälla frihetsberövade människor, vilken har 

presenterats ovan. Den första diskursen som relaterar till humanism behandlas i 

samtliga nio artiklar, medan den andra diskursen som relaterar till humanism går att 

urskilja i tre av artiklarna. Den andra diskursen framställs som en människosyn som 

inte gynnar lika rättigheter för alla. De som talar i denna diskurs är Kriminalvården 

och kriminalvårdare, alltså en diskurs som bibliotekssektorn enligt artiklarna inte 

ställer sig bakom, varför denna diskurs kommer att behandlas i diskussionskapitlet 

istället för analyskapitlet. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras analysresultatet dels genom att jämföra det mot tidigare 

forskning, dels genom personliga tolkningar av hur uppsatsens analytiska begrepp 

humanism, öppenhet, service och opartiskhet har visat sig i det empiriska materialet 

och vad de säger om tidskriftsartiklarnas inställning till fängelse- och 

häktesbibliotek. Här kommer också en diskurs från Kriminalvårdens håll att 

presenteras. Diskussionskapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Diskussion  
Bilden av folkbibliotekets uppdrag som att lyfta sociala rättigheter och främja 

jämlikhet går ända tillbaka till 1800-talets folkbibliotekarier som började se sitt yrke 

som viktigt för att stötta socialt utsatta grupper (Audunson, 1996). En socialt utsatt 

grupp nu som då är interner och häktade. Fängelse- och häktesbibliotek ska erbjuda 

samma utbud av litteratur som ett folkbibliotek, med den enda skillnaden att 

fängelsebibliotekets användare generellt sett har mindre läserfarenhet och därför bör 

uppmuntras att läsa än mer (Ljødal & Ra, 2011). Diskurserna som denna uppsats har 

identifierat i branschtidskrifters artiklar om fängelse- och häktesbibliotek har pekat 

på att bilden av fängelsebiblioteket som ett folkbibliotek för frihetsberövade inte 

stämmer överens med verkligheten. Enligt artiklarna behöver fängelsebiblioteket 

vara som ett folkbibliotek innanför anstaltens murar för att informationsfriheten ska 

gälla alla medborgare, men också för att främja rehabiliteringen av frihetsberövade. 

 

Den svenska bibliotekssektorn är inte ensam om att förespråka fängelse- och 

häktesbibliotek som avgörande för frihetsberövades rehabilitering. Tidigare 

forskning har beskrivit anstaltsbibliotek som en återfallsförebyggande verksamhet 

genom att erbjuda normalzoner för interner och att förbereda dem så att de lättare 

integreras i det fria samhället den dag de avtjänat sitt straff (Dilek-Kayaoglu & 

Demir, 2014; Eze, 2014; Ljødal & Ra, 2011; Rafedzi & Abrizah, 2016; Vaccarino 

& Comrie, 2010). En förutsättning för att skapa dessa normalzoner är dels ett fysiskt 

bibliotek på anstalten, dels att anställa kompetenta bibliotekarier. Kompetensfrågan 

är något som också lyfts fram i tidigare forskning (Dilek-Kayaoglu & Demir, 2014; 

Ljødal & Ra, 2011; Šimunić et al., 2016). Ljødal och Ra (2011) menar att utbildade 

bibliotekarier är en av de huvudsakliga orsakerna till ett lyckat fängelsebibliotek. I 

artiklarna som uppsatsen har analyserat finns en diskurs som relaterar till service 

vilken lyfter fram utbildade bibliotekarier som avgörande för att ge en service som 

tillgodoser interner och häktades informationsbehov. Den normalzon som beskrivs 

frekvent i tidigare forskning går att i artiklarna från branschtidskrifterna identifiera 

som diskursen relaterad till service i och med att både biblioteket som fysisk plats 

och bibliotekarien som person talas om som en del av interners 

normaliseringsprocess.  

 

Gemensamt för den tidigare forskningen utanför Norden är att de beskriver det som 

att deras fängelsebibliotek har en lång väg att gå förrän de uppfyller de rättigheter 

som interner bör ha. Ljødal och Ra (2011) anser att Danmark, Norge och Sverige är 

förebilder när det kommer till att erbjuda interner ett mediebestånd av hög kvalitet. 

Av min analys av tidskriftsartiklarna att döma är detta en inställning som endast går 
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att identifiera i en av texterna, nämligen den om Kumlaanstaltens fängelsebibliotek 

som framställs hålla en hög standard (Aase, 2015). I övrigt är kritiken mot 

mediebeståndet mycket framträdande i artiklarna, framför allt i förhållande till 

lagändringen som innebar förbud mot ”känslig litteratur”, det vill säga pornografiskt 

material samt material med inslag av knark och våld, vapenkataloger och litteratur 

som uppmanar till brott. Att se fängelse- och häktesbibliotek som folkbibliotek för 

frihetsberövade är minst sagt problematiskt.  

 

Det samtliga diskurser har gemensamt i analyskapitlet, oavsett om de berör 

humanism, öppenhet, service eller opartiskhet, är att alla relaterar till social rättvisa. 

Diskursen som berör humanism talar om hur biblioteket upprätthåller 

frihetsberövades människovärde och att fri information är en mänsklig rättighet, 

medan diskursen om öppenhet framhäver användarens rätt att läsa vad hen vill och 

att bibliotekarier inte ska bestämma åt dem. Diskursen om service bottnar såväl i 

bibliotekariernas roll som någon som tillgängliggör litteratur som någon som 

behandlar alla användare lika, men också biblioteket som en service i egenskap av 

en normalzon dit alla är välkomna. Opartiskheten relaterar till social rättvisa genom 

att trycka på den fria åsiktsbildningen och informationsfriheten. Men bidrar 

verkligen informationsfriheten till rehabiliteringen av brottslingar? Varför ska de 

inte ha tillgång till samma information som på ett folkbibliotek? Varför skiljer sig 

interner och häktade från andra utsatta och marginaliserade grupper som 

folkbiblioteken ska lägga särskilt stor vikt vid? I analysen av artiklarna gick det att 

identifiera en diskurs som relaterade till humanism, men som till skillnad från den 

från bibliotekssektorns håll – som talar om lika rättigheter för alla medborgare – 

fokuserar på lika rättigheter med undantag för vissa medborgare.  

 

De som talar i den andra diskursen som relaterar till humanism är kriminalvårdare 

och Kriminalvården. Denna diskurs går att identifiera i några av artiklarna som 

diskuterar lagändringen om att förbjuda pornografiskt material och material med 

inslag av knark och våld (Ekström, 2007; Ekström, 2008a; Ekström, 2008b). Denna 

diskurs tar sig an mänskliga rättigheter på ett annorlunda sätt än den som artiklarna 

presenterar som bibliotekssektorns sätt att se på mänskliga rättigheter. Diskursen 

som Kriminalvården står för har inställningen att interner ska ha rätten att läsa 

medier och använda ett bibliotek som andra medborgare i samhället, men inte om 

det de läser riskerar att motverka rehabiliteringen. Det som talas mest om i 

diskursen är inställningen till pornografiskt material. Pornografiskt material framgår 

som skadande för kvinnosynen på anstalten och att tillgången på den sortens medier 

anses gynna diskriminering och kränkningar mot personalen (Ekström, 2007; 

Ekström, 2008b). Då det i texten framgår att Kriminalvården menar att interner ska 

få använda bibliotek som andra medborgare i samhället, med skillnaden att de inte 

ska få läsa vad som helst, visar en inställning till att förbud och censur inte hotar 

mänskliga rättigheter eller informationsfriheten. Att erbjuda vilka medier som helst, 

till exempel pornografiskt material som nedvärderar kvinnor, anses gå mer stick i 

stäv med mänskliga rättigheter än att alla medborgare ska ha rätt att läsa allt som 

publiceras även om det är så kallad ”känslig litteratur.” 

 

Diskussionen om vad som anses vara ”känslig litteratur” och huruvida den hotar 
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informationsfriheten eller inte, är något som går att koppla till Asheims definition av 

censur och urval, i vilken han menar att urval kännetecknas av ett positivt 

förhållningssätt till att hitta skäl att erbjuda medier, medan censur kommer från en 

negativ utgångspunkt att hitta skäl att förkasta medier (Asheim, 1953). Utifrån 

denna definition anser jag att artiklarna framställer bibliotekssektorn som den som 

arbetar för ett positivt förhållningssätt till att erbjuda medier, där det positiva 

förhållningssättet representeras av att fri information och kunskapsinhämtning ska 

gälla för alla medborgare. Den attityd som artiklarna framställer att Kriminalvården 

har, pekar istället på det negativa förhållningssättet att hitta skäl att förkasta medier, 

i detta fall censurera sådant som anses vara ”känslig litteratur.” Asheim (1953) 

beskriver det som att bibliotekarier ska arbeta för att skydda möjligheten till läsning, 

inte att skydda läsaren från innehållet eller begränsa vissa åsikter. Denna 

beskrivning faller väl samman med artikeln Censur som vård (Ekström, 2008a) som 

hävdar att Kriminalvården borde bry sig mer om att interner läser, inte vad de läser. 

 

Att Kriminalvårdens tankar om ordning och säkerhet ställs mot bibliotekssektorns 

inställning till att fängelse- och häktesbibliotek ska hålla samma kvalitet som 

folkbibliotek, framgår också i de lagar och riktlinjer som utformats dels från 

Kriminalvårdens håll, dels från bibliotekssektorns håll. I fängelselagen (2010:610) 

står det att interner inte får ha tillgång till media som uppmanar till brott eller 

beskriver alternativt förhärligar vapen eller tillverkning av droger och brottsverktyg, 

inte heller får sexualbrottslingar inneha pornografiskt material. Enligt 

bibliotekslagen (2013:801) ska kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning gälla för 

alla bibliotekstyper som grunden till ett demokratiskt samhälle. Det står uttryckligen 

att biblioteken ska vara fria från censur och istället stå för öppenhet för olika 

perspektiv. I artiklarna från branschtidskrifter för bibliotekssektorn står det klart att 

texten talar för bibliotekslagen (2013:801) och hur viktigt det är att upprätthålla fri 

åsiktsbildning och informationsfrihet för ett demokratiskt samhälle. I annat fall är 

det dubbelmoral, som en av artiklarna uttrycker det (Ekström, 2007).  

 

Denna dubbelmoral framgår i fängelselagen (2010:610) som säger att interner ska 

ha samma möjlighet till stöd och service som andra medborgare i samhället. Av 

artiklarna att döma inkluderar denna service inte en biblioteksverksamhet likvärdig 

den för fria medborgare. Särskilt tydligt visar det sig i att häktade människor inte 

ens får besöka ett fysiskt bibliotek utan istället får besök av en bokvagn.  

 

Avslutningsvis tänker jag dels diskutera hur artiklarna lyfter fram fängelse- och 

häktesbibliotekens påverkan på interners rehabilitering, dels hur biblioteken är en 

del av det återfallsförebyggande uppdraget. Det är främst i diskursen som relaterar 

till humanism där texten talar om rehabilitering. Här betonas vikten av att se 

interners människovärde. Tillgången på litteratur bidrar till rehabiliteringen av 

interner då det hjälper dem att utveckla sin förståelse för sig själva och andra 

människor (Ekström, 2006a).  Det framgår att frihetsberövade växer som människor 

av att läsa (Dalmalm, 2011) och att det ger dem ett meningsfullt innehåll i vardagen 

(Ekström, 2006b). Här är också mental hälsa ett argument för biblioteksverksamhet 

på anstalter och häkten. Biblioteken med sitt utbud av litteratur kan mildra 

isoleringen som beskrivs som skadlig för frihetsberövade (Ekström, 2006a). Böcker 
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och andra medier beskrivs som avgörande för den mentala hälsan, till och med som 

ett sätt avvärja suicidala människor från att skada sig själva (Ekström, 2011; 

Willstedt, 2011).  

 

Intressant är också hur artiklarna lyfter fram fängelse- och häktesbibliotek som en 

del av det återfallsförebyggande arbetet på fängelser och häkten (Ekström, 2006a; 

Ekström, 2006b; Willstedt, 2011). Ett huvudsakligt argument för detta är utbildning. 

Tillgång till ett bibliotek sägs öka sannolikheten att interner fortsätter att studera 

efter avtjänat straff, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och 

därför förebygger att de återfaller i brottslighet (Ekström, 2006a; Ekström, 2006b). I 

artikeln Kronobergshäktet med 30 000 lån per år stänger (Willstedt, 2011) 

intervjuas en bibliotekarie som menar att välfungerande fängelse- och 

häktesbibliotek kan skapa en bättre värld för alla, vilket också tyder på inställningen 

till bibliotek som ett sätt att förebygga brott.  

 

I branschtidskrifter för bibliotekssektorn framställs således tillgången på ett 

välfungerande fängelse- och häktesbibliotek med brett mediebestånd ge positiva 

effekter på interners och häktades rehabilitering. Vad som ska ingå i mediebeståndet 

framstår som självklart för artiklarna i branschtidskrifterna, nämligen att det ska 

vara jämförbart med folkbibliotekens mediebestånd. Att alla medborgare ska ha lika 

rätt till information visar ett tydligt band mellan social rättvisa och det som 

Bibliotekslagen (2013:801) hävdar är grunden till ett demokratiskt samhälle, 

nämligen kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats har undersökt hur svenska fängelse- och häktesbibliotek framställs i 

branschtidskrifter för bibliotekssektorn genom att identifiera diskurser relaterade till 

social rättvisa utifrån fyra analytiska begrepp – humanism, öppenhet, service och 

opartiskhet – för att se vad texterna säger om bibliotekens mediebestånd och 

rehabiliterande effekt på frihetsberövade. I tidigare forskning finns ett väl utforskat 

material om mediebeståndet hos fängelse- och häktesbibliotek och dess 

rehabiliterande effekt, då forskningen huvudsakligen använt sig av intervjuer med 

interner och de som ansvarar för biblioteksverksamheten, samt enkäter som skickats 

till såväl interner som ansvariga för anstaltens biblioteksverksamhet (Dilek-

Kayaoglu & Demir, 2014; Rafedzi & Abrizah, 2016; Šimunić et al., 2016; 

Vaccarino & Comrie, 2010). Att använda social rättvisa som ett teoretiskt ramverk 

för att behandla frågor om informationsfrihet och mediebestånd går också att finna i 

tidigare forskning (Šimunić et al., 2016). Det som jag upplever saknas när det 

kommer till frågor om anstaltsbibliotek, mediebestånd och rehabilitering, är 

forskning som riktar in sig på allmänhetens åsikter. Med allmänheten menar jag 

personer som inte tillhör bibliotekssektorn eller Kriminalvården. Anser allmänheten 

att informationsfrihet även ska gälla för interner och häktade? Informationsfrihet 

och fri åsiktsbildning är ju trots allt frågor som är centrala för demokratin och därför 

bör även allmänhetens attityder till fängelse- och häktesbibliotek undersökas. Här 

bör också tilläggas att det i tidigare forskning saknas intervjuer och enkäter som 

riktar sig till kriminalvårdare som inte är inblandade i biblioteksverksamheten. 
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I min studie får jag en bild av inställningar som framkommer i artiklar från 

branschtidskrifter inom bibliotekssektorn, men ingen bild av hur anstaltsbibliotek 

framställs inom Kriminalvårdens branschtidskrifter. Detta kan också vara föremål 

för framtida forskning, det vill säga att genomföra textanalyser av artiklar från 

Kriminalvårdens tidskrifter. Vad som framkommer utifrån analyser av texter i 

Kriminalvårdens tidskrifter kan sedan jämföras med analyser av artiklar från 

bibliotekssektorns branschtidskrifter, vilket skulle ge en mer nyanserad bild av hur 

olika branscher ställer sig till diskussionen om informationsfrihet.  
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8 Slutsatser 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur svenska fängelse- och häktesbibliotek 

framställs i branschtidskrifter. Detta ledde till en analys som identifierade diskurser 

relaterade till fyra analytiska begrepp som ringar in det teoretiska ramverket social 

rättvisa: humanism, öppenhet, service och opartiskhet, vilka bidrog till att visa 

branschtidskrifternas inställning till fängelse- och häktesbiblioteks mediebestånd 

och rehabilitering av frihetsberövade. Nedan presenteras slutsatserna som dragits 

ifrån uppsatsens två frågeställningar. 

 

Vilka olika inställningar går att identifiera i artiklarna i branschtidskrifter om 

fängelse- och häktesbibliotekens mediebestånd? 

 

Artiklarna anser att mediebeståndet på fängelse- och häktesbiblioteken ska vara 

jämförbara med folkbibliotekens mediebestånd. Diskursen som relaterar till 

humanism lyfter fram mänskliga rättigheter och lika behandling för att upprätthålla 

frihetsberövades självbild och människovärde, vilket enligt diskursen förutsätter lika 

rättighet till ett mediebestånd jämförbart med utbudet hos folkbibliotek. Diskursen 

som relaterar till öppenhet talar om ju större och mer variationsrikt mediebestånd, 

desto bättre, och att bibliotekarier inte ska välja vad interner får eller inte får läsa. 

Diskursen som relaterar till service behandlar inte fängelse- och häktesbiblioteks 

mediebestånd. Inställningen till mediebeståndet som framgår i diskursen som 

relaterar till opartiskhet är att förbud mot viss litteratur är jämförbart med censur, 

vilket i sin tur hotar informationsfriheten. 

 

Hur skildrar artiklarna vilken påverkan fängelse- och häktesbibliotek har på 

interners rehabilitering? 

 

Artiklarna skildrar fängelse- och häktesbibliotek som positiva för interners 

rehabilitering. Diskursen som relaterar till humanism talar om bibliotek och läsning 

som ett sätt att hjälpa interner att utveckla sin förståelse för sig själva och andra 

människor, men också ge dem ett meningsfullt innehåll i vardagen. När det kommer 

till diskursen som relaterar till öppenhet uttrycks det i artiklarna som att välja 

litteratur åt interner, istället för att låta dem välja själva, är att förbjuda öppenheten 

som biblioteken ska stå för, vilket i sin tur isolerar interner och häktade än mer och 

därför har en negativ effekt på rehabiliteringen. Diskursen som relaterar till service 

talar om anstaltsbibliotek och bibliotekarier som normalzoner för frihetsberövade, 

där möjligheten att besöka ett fysiskt bibliotek med utbildade bibliotekarier bidrar 

till en normaliseringsprocess som hjälper interner att integreras i samhället. 

Diskursen som relaterar till opartiskhet talar inte explicit om rehabilitering som 

övriga diskurser, men det går att urskilja en inställning till att förbud av känslig 

litteratur har en negativ inverkan på läsfrämjande för frihetsberövade. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens introduktion lyfter fram frågan om fri åsiktsbildning och 

kunskapsinhämtning som den beskrivs i Bibliotekslagen (2013:801) gäller för alla 

medborgare eller om det finns undantag där informationsfriheten ställs åt sidan för 

vissa användargrupper. En sådan användargrupp är interner och häktade. Utifrån 

artiklar i branschtidskrifter från bibliotekssektorn har uppsatsen undersökt vilka 

inställningar som finns till hur mediebeståndet ser ut för interner och vilken effekt 

tillgången på ett bibliotek har för interners rehabilitering. 

 

Fängelsebibliotekens mediebestånd ska vara jämförbart med folkbiblioteken. 

Folkbibliotekens uppdrag bygger på en demokratisk ideologi som syftar till att 

främja jämlikhet och informationsfrihet. Informationsfrihet är en del av ett dilemma 

om vad som är urval och vad som är censur. Urval beskrivs i bakgrundskapitlet som 

ett sätt att hitta skäl att erbjuda medier, medan censur bygger på att hitta skäl för att 

förkasta medier.  

 

Riktlinjer och lagar presenteras i kapitlet som behandlar styrdokument. Enligt 

bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteken vara fria från censur, medan 

fängelselagen (2010:611) säger att interner inte ska ha tillgång till känslig litteratur, 

t.ex. pornografiskt material eller vapenkataloger. 

 

Uppsatsens problemformulering bottnar i om biblioteksbranschen anser att 

folkbibliotekets demokratiska värdegrund ska gälla även för människor som begått 

brott. 

 

Uppsatsens syfte, att undersöka hur svenska fängelse- och häktesbibliotek framställs 

i branschtidskrifter för bibliotekssektorn, bryts ned i två frågeställningar: den första 

är vilka inställningar som går att identifiera i artiklarna och den andra är hur 

artiklarna skildrar vilken påverkan fängelse- och häktesbibliotek har på interners 

rehabilitering. 

 

Tidigare forskning presenterar internationell forskning om fängelsebibliotek. 

Gemensamt för tidigare forskning är slutsatsen att välfungerade fängelsebibliotek 

med ett brett utbud och kvalificerad personal främjar interners rehabilitering. 

 

Social rättvisa förklaras som begrepp i teorikapitlet, där det ringas in av fyra 

analytiska begrepp som också kommer att användas som analysredskap i uppsatsen: 

humanism, öppenhet, service och opartiskhet. I ett biblioteks- och 

informationsvetenskapligt sammanhang står social rättvisa för lika tillgång på 

information och service. 

 

I metodkapitlet beskrivs urvalskriterier för det empiriska materialet. Några 

urvalskriterier är att artiklarna som behandlas i uppsatsen ska vara från år 2006 och 

framåt och de måste finnas i branschtidskrifter inom B&I samt ha relevans för 

fängelse- och häktesbibliotek. Uppsatsens metod är en textanalys som söker 

identifiera diskurser – attityder och inställningar som kan framkomma såväl explicit 
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som implicit – i artiklar från Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle utifrån 

analysredskapen som utgörs av begreppen humanism, öppenhet, service och 

opartiskhet. 

 

Resultatet består av nio artiklar, varav sju från Biblioteksbladet och två från 

Bibliotek i Samhälle. Artiklarna handlar om den positiva påverkan fängelse- och 

häktesbibliotek har på frihetsberövades rehabilitering. Genom att beskriva 

mediebestånd och förbud mot vissa medier behandlar flertalet artiklar 

informationsfrihet för interner och häktade. 

 

I analysen identifieras diskurser relaterade till humanism, öppenhet, service och 

opartiskhet. I texterna framgår diskursen som relaterar till humanism genom 

inställningar till lika rättigheter för alla medborgare. Interner och häktade talas om 

som utsatta grupper som behöver biblioteket och läsningen för att inte förlora sig 

själva i isoleringen. Typiskt för diskursen som relaterar till öppenhet är att 

användarna själva ska bestämma vad de vill läsa och att det som kategoriseras som 

”känslig litteratur” inte efterfrågas. Intressant för diskursen som går att koppla till 

service är tanken om bibliotekarierna och biblioteket som en normalzon för de 

frihetsberövade. En viktig del av bibliotekariernas service anses vara att behandla 

interner och häktade som vanliga människor. Slutligen identifieras en diskurs 

relaterad till opartiskhet i vilken informationsfriheten framställs som hotad om 

Kriminalvården eller bibliotekarier ska bestämma vad internerna läser istället för att 

de läser. 

 

Diskussionen knyter an till uppsatsens övriga delar, däribland bakgrunden i vilken 

skillnaden mellan urval och censur definieras. Diskussionen kommer fram till att 

artiklarna framställer förbud mot viss litteratur som censur och inte ett urval och 

därmed gäller inte informationsfriheten för frihetsberövade människor. 

 

Uppsatsens slutsatser utifrån den första frågeställningen är att det går att identifiera 

diskurser relaterade till humanism, öppenhet och opartiskhet i tidskrifterna, som 

samtliga lyfter fram att fängelse- och häktesbiblioteks mediebestånd ska vara 

jämförbara med folkbibliotek som demokratisk verksamhet. Slutsatsen utifrån 

uppsatsens andra frågeställning är att samtliga diskurser som identifierats i 

artiklarna knyter an till fängelse- och häktesbibliotek som viktiga för 

rehabiliteringen av interner. 
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