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Abstract 
Reading is something that has not been obvious to those who have been admitted to 
prisons around Sweden. The reading was considered to be more of a rehabilitation 
of the interns and the reading was used to make them better people, a way to show 
that the prison made prisoners better citizens. It would take a while for the librarians 
to gain access to the prison libraries. However, it did not become very easy then. 
There was a high wall between the professional groups, the prison staff and the 
librarians and the communication between them was not the best. As a result, the 
work was thwarted and misunderstandings occurred.  

It was not until the 1950s and 1960s that librarians got a breakthrough in the matter 
and the debate surrounding the neglect of prison libraries. Articles and books were 
written on the subject that raised the issue.  

This essay concerns the discussion that was held at this time through a discourse 
analysis, with the WPR approach and its analytical questions as tools. The method 
found that the problems behind the neglect of the prison libraries were not only the 
most obvious, that is, the financial shortage, but the evaluation of the interns' 
reading. When reading went from being a rehabilitative and educational issue to 
becoming more of an entertainment, its value diminished. 

By studying the discussions that took place during the time period, the problems 
could be identified and analysed. Subsequently, the solutions that were executed 
were identified and this thesis studied how the solutions coalesced in a major 
venture at Hall prison. The investment was made by the School Board and the 
Prison and Probation Service and was one of the largest investments made with 
serving librarians, newly built library, sufficient budget and a solid library service 
during the three years of the project. 
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1 Inledning 
”Att få läsa är en mänsklig rättighet”, skriver Franzén (1996, s. 30). Biblioteken är 
någonting som anses vara en självklarhet i vårt samhälle. Faktum är att de flesta i 
vårt land på ett eller annat sätt besökt ett bibliotek, vare sig det är över nätet eller på 
en fysisk plats (Brännström & Sandström, 2008, s. 3). Där kan användaren ta del av 
bland annat information, litteratur och underhållning. För många blir biblioteken en 
naturlig del av livet under en viss fas, vare sig det är för barnen som besöker 
skolbiblioteket eller pensionären som besöker det lokala folkbiblioteket för att 
hämta den senaste boken i sin bokserie (Brännström & Sandström, 2008, s. 3). Även 
om användaren besöker biblioteket ofta eller sällan finns det ändå en möjlighet att 
använda sig av tjänsterna när helst de vill. Dock har rätten till att läsa inte alltid varit 
en självklarhet för alla grupper i vårt samhälle (Brännström & Sandström, 2008, s. 
3). Interner i fängelser kan uppleva sin värld som monoton och ensidig. Det är 
någonting som kan motverkas genom mental stimulering i form av litteratur, kultur 
och kunskaper som kan berika internens liv (Ljødal & Ra, 2011, s. 473).  

Internerna vid Sveriges kriminalvårdsanstalt var en av de grupper som inte självklart 
hade rätten att besöka ett välfungerande bibliotek, för att finna underhållning eller 
litteratur av bra kvalité. Fängelsebiblioteket har, sedan dess födelse runt 1840-talet, 
varit en mycket kontrollerad plats där de intagna inte haft mycket att säga till om. 
Makten över fängelsebibliotekets användning och utbudet har inte legat hos den 
nödvändigtvis självklara personen – det vill säga bibliotekarien – utan istället har 
ansvaret legat hos andra yrkesgrupper, som exempelvis fängelsepredikanten 
(Källqvist, 1970, s. 10-11). Detta gjorde att det inte fanns kompetenta 
bibliotekssakkunniga som var med och bestämde kring lokal, utbud och andra 
väsentliga delar i fängelsebiblioteket. Det ledde så småningom till att 
biblioteksservicen mellan olika anstalter i Sverige skilde sig drastiskt (Brännström 
& Sandström, 2008, s. 46). Denna skillnad läts vara i många år vilket ledde till att 
fängelsebiblioteken förföll allt mer utan att någon gjorde någonting drastiskt åt det 
på flera år (Källqvist, 1969, s. 314).  

Dock var det inte bara av bekvämlighet som fängelsebiblioteken förföll, och att 
påstå att situationen var så endimensionell skulle vara ett helt fel antagande. Innan 
1946, då samarbetet mellan fängelser och folkbibliotek påbörjades, var 
bibliotekarier uteslutna från att säga till om någonting som rörde fängelsebiblioteken 
(Franzén, 1996, s. 5). Under 50- och 60-talet började därför 
folkbibliotekssakkunniga att höja rösten för att uppmärksamma bland annat 
politikerna, samt fängelser och bibliotek, på problemet av att fängelsebiblioteken 
missunnades (Källqvist, 1970, s. 14). 

1.1 Bakgrund 
Nedan följer en kort sammanfattning av fängelsebibliotekens historia i Sverige. 
Detta för att man får en bättre förståelse för vad det var som ledde till problemet av 
de försummade biblioteken och de åtgärder som sattes in för att motverka den spiral 
av förfall som härjade på fängelsebiblioteken under första halvan av 1900-talet. 
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1.1.1 En kort historik 
De första boksamlingarna i svenska fängelser kom till samtidigt som cellsystemet 
introducerades. Innan 1840-talet satt de intagna inlåsta tillsammans, men det 
beslutades att de intagna skulle sitta inlåsta i sina egna celler eftersom fångarna 
utövade dåligt inflytande på varandra. Genom att sitta i isolering, det vill säga en 
person i varje cell, skulle fången tänka över sitt straff och ångra sitt brott, för att 
komma till insikten att denne borde bli en bättre människa. Dock hade isoleringen 
en oväntad effekt. De upptäckte att den intagne höll på att brytas ner totalt, blev 
skygg och deras ambition och initiativförmåga minskades drastiskt. För att 
motverka den negativa spiral ansågs det att det bästa sättet var att låta den intagne få 
tillgång till böcker, och därför inrättades det första fängelsebiblioteket i Sverige 
(Källqvist, 1970, s. 10). 

Det första fängelsebiblioteket, som inrättades omkring 1840-talet, var begränsat till 
tre böcker. De kallades för cellböcker och hade alla en religiös inriktning. 
Cellböckerna var Nya Testamentet, Psalmboken och en andaktsbok (i många fall 
boken I ensamma stunder av Arvid Salvén, en andaktsbok som blev obligatorisk 
bland cellböckerna 1916). Fängelsebiblioteket användes för att påverka fångarna 
genom att vara potentiellt nyttig och uppbygglig. Idén om att skadligt innehåll i 
böcker skulle påverka fångarnas negativt gjorde att cellböckerna användes i många 
år framåt (Antonsson, 2014, s. 55).  

1864 ändrades systemet på så vis att det var fängelsepredikanten som valde ut vilka 
böcker som skulle finnas i fängelsebibliotekets utbud och det var då som det 
införskaffades, förutom religiösa böcker, litteratur inom historia och naturkunskap. 
1888 bestämde fängelsestyrelsens generaldirektör att de fångar som ville studera ett 
särskilt ämne för att bli en bättre utrustad människa vid sin frigivning, skulle få den 
litteraturen som denne behövde för att studera det ämnet som denne valt. Dock var 
det fortfarande upp till fängelsepredikanten att bestämma om de önskningar som 
kom in skulle köpas in eller inte (Lindberg & Lundkvist, s. 333; Källqvist, 1970, s. 
10-11).  

1906 infördes en lag som gjorde att cellfångarna delades in i tre olika klasser som 
gav dem olika förmåner i fängelset, och däribland tillgången till fängelsebibliotek. 
När de först blev intagna började de på den första klassen vilket gjorde att de under 
de första månaderna i fångenskap var begränsade till cellböckerna. I den andra 
klassen fick fången låna böcker från fängelsebiblioteket, samt utvald facklitteratur. 
Efter minst två år, och om den intagne skött sig, kunde fången flyttas upp i den 
tredje klassen där denne tillsätt att själv besöka biblioteket för att låna den litteratur 
som den intagne ville (om de följde reglerna) och om litteraturen var tillgänglig 
(Källqvist, 1970, s. 11).  

Det var inte förrän på 1940-talet som det moderna fängelsebiblioteket började växa 
fram. 1945 trädde en ny lag i kraft som avskaffade cellstraffet vilket också skedde 
året efter. För att motverka isoleringen på anstalterna tilläts fängelsebiblioteket att 
utöka sina samlingar för att ge den intagne en lämplig sysselsättning under fritiden 
som den intagne hade. Bokanslaget tilldelades och statistik över beståndet och 
utlåningen infördes, samt ett samarbete med folkbiblioteket. En av de första som 
började ett samarbete med folkbiblioteket var kriminalvårdsanstalten Skenäs, som 
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ligger tre mil utanför Norrköping. Skenäs började sitt samarbete med Norrköpings 
kommunbibliotek 1946, ett samarbete som fortsatte ända fram till 1993 när anstalten 
blev en av de första att också bryta samarbetet med folkbiblioteken (Källqvist, 1970, 
s. 13; Franzén, 1996, s. 4; Lindberg & Lundqvist, 1969, s. 333). 

1.2 Problemformulering 
Under 1950-talet och 60-talet konstaterade många folkbibliotekssakkunniga att 
fängelsebiblioteken var kraftigt försummade. Det var även en tid som många 
bibliotekarier och folkbibliotekssakkunniga ville ha mer tillgång till den ditintills 
oerhört slutna delen av bibliotekssektorn. Bibliotekarier hade väldigt lite att säga till 
om när det kom till fängelsebiblioteken och var nästan helt fråntagna makten att 
yttra sig eller dela med sig av sin kompetens. Makten över fängelsebiblioteket låg 
istället hos fängelsestyrelsen och politikerna som inte innehade likvärdig kompetens 
som en utbildad bibliotekarie (Källqvist, 1970, s. 21). Detta ledde till att många 
bibliotekssakkunniga höjde sina röster och pekade på hur fängelsebiblioteken hade 
försummats och nästan glömts bort i över 20 år, och det samtidigt som 
folkbiblioteken i Sverige rustats radikalt (Källqvist, 1970, s. 14-15).  

Därför kommer uppsatsen att titta närmare på den tiden som ansågs vara ett kritiskt 
ögonblick för fängelsebiblioteken i Sverige och även titta på de satsningar och 
förändringar som yrkades för att häva den nedåtgående spiral som 
fängelsebiblioteken hamnat i. Detta kommer att göras genom en diskursanalys och 
genom det titta på vad det var som sades från olika håll under den här tiden 
angående de försummade biblioteken, samt att titta på satsningen vid Hall som ett 
exempel. 

1.3 Syfte 
I denna uppsatsen undersöks vad som under 1950- och 60-talen ansågs vara ett 
kritiskt ögonblick för fängelsebiblioteken i Sverige och även titta på de satsningar 
och förändringar som yrkades för att häva den nedåtgående spiral som 
fängelsebiblioteken hamnat i, utifrån satsningen vid Hall som exempel. Syftet är att 
studera diskussionen om de ”försummade” fängelsebiblioteken och hur de fördes 
fram som problematiska. Utifrån artiklar och böcker anläggs ett WPR-analys.  

1.3.1 Frågeställningar 
På vilka olika sätt framställdes villkoren för fängelsebiblioteket som ett problem i 
diskussionen kring fängelsebibliotek under 1950- och 60-talet i Sverige? 

Vad var fängelsebiblioteket en lösning på och hur sammanstrålade dessa lösningar i 
Hall? 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att studera vad som sades och diskuterades under 50- och 60-
talet generellt, men när åtgärderna för problemet studeras kommer uppsatsen att 
endast beröra storsatsningen vid Hallanstalten trots att det vid ungefär samma tid 
(åren 1968–1971) även gjordes andra satsningar på fängelsebibliotek i Sverige (som 
även de diskuterades). Avgränsningen sker på grund av tidsramen för uppsatsen, 
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men också för att satsningen vid Hall särskilde sig från de andra satsningarna i 
storlek och resultat. 
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2 Tidigare forskning 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det kan vara 
svårt att se en grundkärna eftersom det finns många vägar att gå och forskningen 
flörtar med och samarbetar med andra vetenskaper över gränserna. Detta är, enligt 
Nolin och Åström (2010, s. 8-9), något att dra styrka ifrån, just för att vetenskapen 
är så pass flexibel och öppen för den förändring som främst krävs inom 
informationsvetenskapen. Inom fängelsebibliotek forskas det om själva biblioteket, 
dess funktion och användare vilket utan mycket diskussion placerar området inom 
biblioteksvetenskap (Nolin & Åström, 2010, s. 8-9). Dock behandlar mycket av 
forskningen även internens informationsbehov, -kompetens och utveckling, vilket är 
en stark koppling till informationsvetenskapen (Nolin & Åström, 2010, s. 8-9). 
Detta gör att ämnet fängelsebibliotek och dess historia blir extra intressant och 
värdefullt att undersöka. 

2.1 Fängelsebibliotek 
Enligt the Universal Declaration of Human Rights och Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter har alla människor rätt till yttrandefrihet, frihet att uttrycka 
sina åsikter samt frihet att söka och ta emot information och idéer utan att någon 
utomstående, så som myndigheter, ska lägga sig i (Šimunic, Tanackovic & 
Badurina, 2016, s.73). Det står även i FN:s tidigaste dokument kring ämnet, från 
1955, Standard Minimal Rules for the Treatment of Prisoners att det ska finnas ett 
fängelsebibliotek för alla interner, vilket brott som än internen begått, och att detta 
bibliotek bör ha ett tillräckligt stort bestånd av både rekreations- och 
instruktionsböcker för att uppmuntra internerna att nyttja dem fullt ut (Šimunic, 
Tanackovic & Badurina, 2016, s.73). 

I flera länder är informationsbehovet i fängelserna stort och servicen undermålig. 
Det finns även ett problem i både censur och underhållet av de övriga fängelset som 
gör att biblioteken inte prioriteras. Fångarna uttryckte frågan varför de skulle läsa en 
bok när de knappt fanns någonting att äta eller ett sätt att bli ren. Det är också 
viktiga frågor att ta upp. När det gäller den hårda censuren som finns i några av 
länderna så blir utbudet inte stort. Det material som finns blir snabbt utdaterat och 
slitet och fyller därför inte informationsbehovet som internerna saknar (Dilek-
Kayaoglu, 2014; Eze, 2014; Rabina, Drabinski & Paradise, 2016; Rafedzi & 
Abrizah, 2016; Rahmi & Lo, 2015; Sambo & Ojei, 2018; Šimunic, Tanackovic & 
Badurina. 2016; Vaccarino & Comrie. 2010). 

Social rättvisa är ett relativt nytt koncept som definieras av rätten till en rättvis 
fördelning av rikedom, möjligheter och privilegier inom ett samhälle (Šimunic, 
Tanackovic & Badurina, 2016, s.73). Detta inkluderar även interner som avtjänar 
sitt straff eftersom de fortfarande tillhör samhället, dock en mer isolerad del. De har 
fortfarande rätten att ta del av och söka information som vilken annan medborgare 
som helst. Enligt Šimunic, Tanackovic och Badurina (2016, s. 73) ligger den sociala 
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rättvisan på kärnvärdena, såsom jämlikhet, frihet och allmän välfärd, vilket gör att 
även interner bör få tillgång till landets ekonomiska, sociala och kulturella liv.  

Under historiens utveckling har förståelsen för kriminella utvecklats och samhället 
ser idag inte på fängelset som en plats där internerna berövas friheten för att straffas. 
Huvudsyftet har istället gått från vedergällning till rehabilitering och förlusten av 
friheten ses inte som hämnd utan som ett sätt att hjälpa internen (Dilek-Kayaoglu, 
2014, s. 137). Enligt Dilek-Kayaoglu (2014, s. 137) är en av de viktigaste 
institutionerna för att hjälpa interner med just återuppbyggandet av sitt liv, 
fängelsebiblioteket. Även Eze (2015, s. 299) menar att det viktigaste sättet att uppnå 
målet för fängelset, det vill säga rehabiliteringen av kriminella, är genom att 
tillhandahålla användbara biblioteks- och informationstjänster för fångar. Eze (2015, 
s. 300) menar att fängelsebibliotek är det bästa sättet att utbilda internerna till att bli 
bättre medborgare och på så vis minska riskerna för att de återupptar sin brottsliga 
karriär när de släpps. Detta är framförallt viktigt hos de yngre internerna som i 
exempelvis Malaysia där det är unga interner som ännu inte gått klart, eller ens 
börjat, sin skolgång. Deras informationskällor är ofta begränsade till sin direkta 
närhet, såsom familj, vänner, vad som visas på tv och så vidare.  

Intervjuresultatet i Rahmi och Los (2015, s. 203) undersökning indikerar även de på 
att fängelsebiblioteken spelar en avgörande roll för att bidra till de unga internernas 
utveckling, konsekvensbedömning och medvetenhet om det sociala ansvaret, samt 
förmågan att lyckas. Rafedzi och Abrizah (2016, s. 605) skriver att alla riskerar att 
hamna i fängelse, eftersom alla kan riskera att göra ett misstag och därför måste vi 
även se på interner som personer och människor. Rafedzi och Abrizah (2016, s. 605) 
beskriver också fängelset som en sluten värld där stressen är hög och där det inte 
finns många möjligheter till beslutsfattande, samt att det är socialt isolerande. Men 
möjligheten att bedriva en slags skola där internerna får ta del av kunskap ses 
positivt på, inte bara av personal utan även av internerna själva eftersom de får ett 
sätt att återta kontrollen över sina egna liv igen (Rafedzi & Abrizah, 2016, s. 605).  

Šimunic, Tanackovic och Badurina (2016, s.73) skriver om de kroatiska fängelserna 
och menar på att det behövs omedelbara åtgärder på olika nivåer på den nuvarande 
situationen. De menar även att bibliotekarieyrket bör bli mer känt inom fängelserna, 
någonting som redan hävdats i Kroatiens nationella fängelsebestämmelser, för att 
övertyga fängelsestyrelsen att bibliotek är avgörande för internerna i deras 
rehabilitering. Det är viktigt att inte glömma bort de internationella handlingarna 
som godkänner och trycker för upprättandet och stödet till biblioteks- och 
informationstjänster för interner för att förhindra de stora ekonomiska och sociala 
kostnaderna som blir av återfallande kriminella (Šimunic, Tanackovic & Badurina, 
2016, s.73). 

2.2 Biblioteksservicen  
Fängelsebiblioteksservicen och resurserna som internerna får genom 
fängelsebiblioteken är viktiga för deras rehabilitering, utbildning och socialisering 
och är refererade till en så kallade normal zon för internerna. För många interner är 
bibliotekens olika funktioner och resurser ett fönster ut till den verkliga världen. 
Deras egen värld kan annars upplevas som en monoton och ensidig i fångenskapen. 
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Biblioteken och bibliotekarier ger därför internen mental stimulering från utsidan till 
fången i form av litteratur, kultur, pågående evenemang och kunskap, vilket ger 
möjligheter och en väg till ett rikare liv. För att biblioteket ska fungera som en 
normal zon i fängelset måste det finnas en grundläggande ekonomi och organiserad 
struktur. En nationell policy, ekonomisk support och strukturerad service är viktiga 
faktorer som påverkar hur och till vilken bredd interner tillfredsställs av bibliotekets 
service (Ljødal & Ra, 2011, s. 473-474). 

Fängelsebiblioteksservicen har tagit en annorlunda väg i Sverige i jämförelse med 
de övriga skandinaviska länderna. 1958 var Sverige först i Skandinavien med att 
införa en servicestruktur som gav de kommunala folkbiblioteket ansvar för 
biblioteksservice i fängelserna i deras kommun. En bidragssumma tilldelades 
kommunerna som skulle täcka tillgången till läsmaterial medan personalen på 
fängelsebiblioteket skulle ansvara för de fysiska biblioteket i fängelset. Den fixerade 
kompensationsmodellen hade över åren lett till att standarden på fängelsebiblioteken 
berodde på den ekonomiska situationen hos kommunerna. Det skapade stora 
ojämlikheter av service mellan anstalterna i Sverige. En grupp bibliotekskonsulenter 
anställdes av kriminalvårdsstyrelsen, men gruppen avskaffades 1989 (Ljødal & Ra, 
2011, s. 478). Dock beskrivs ingenting mer om vad det var som planen innefattade 
eller vad det var som gjordes, samt vad det var som orsakade att gruppen lades ner. 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) är en 
organisation som sammanställt riktlinjer för biblioteken runt om i världen och för 
dess användare (IFLA, 2019). De grundades 1927 och har sedan dess med jämna 
mellanrum kommit ut med uppdaterade riktlinjer för biblioteksservicen på ett 
globalt plan (IFLA, 2019). Det samma gällde runt 50- och 60-talet då de hade 
sammanställt riktlinjer angående biblioteksservice för interner. Dessa riktlinjer 
förklarade hur det, på kriminalvårdsanstalter, finns en stor del personer med låg 
utbildning och läskunnighet. Riktlinjerna hävdar interners rätt till samma utbildning 
och information som resterande i landet (Lehmann & Locke, 2005, s. 7-10; 
Thompson, 1970, s. 8). Brännström och Sandström (2008, s. 46) skriver att 
anledningen till att det fanns stora skillnader i biblioteksservicen vid olika anstalter i 
Sverige (i alla fall 2008) berodde på att riktlinjerna som fanns enligt IFLA inte var 
mer än riktlinjer. Genom att endast ha riktlinjer kan tolkningen variera vilket 
resulterade i att det såg olika ut på fängelsebiblioteken vid anstalterna i Sverige 
(Brännström & Sandström, 2008, s. 46), någonting som kan tänkas ha varit ett 
problem även under 50- och 60-talet. 

Kraven för hur stora fängelsebiblioteken ska vara är likadana som för alla andra 
typer av bibliotek. Biblioteken ska vara inbjudande och utformade för bibliotekets 
olika funktioner, med timmar och plats som fungerar för användare. Dock blir 
kraven något svårare i fängelset. I vissa fall blir det svårt att placera ut biblioteket på 
grund av att utbildnings- och fritidsaktivitetsområdena tar upp stora delar av den 
möjliga platsen för biblioteket. Därför är det av stor vikt att bibliotekspersonal 
konsulteras när nya fängelser planeras. Detta för att de ska kunna ge input och 
kompetens om lämplig design för att få en optimal funktionalitet av biblioteket, 
någonting som bibliotekarierna inte fick tillgång till då fängelsebiblioteken var 
slutna för biblioteksvärlden innan samarbetet började vid 1946 (Ljødal & Ra, 2011, 



 

8(35) 
 

s. 486). Bibliotekets roll som en mötesplats och ett socialt utrymme är särskilt 
viktigt i fängelsemiljön, där detta utrymme nästan fungerar som en fristad - en plats 
där man kan hitta tröst och fred i en annars stressad miljö. Det är också en av de få 
platser i fängelset där fången är fri att utöva sitt eget val. Dock har inte alla fångar 
möjligheten att personligen besöka biblioteket, så bibliotekspersonalen måste 
utforma olika former av uppsökningstjänster, inklusive cellbesök. Det praktiska 
arrangemangen för insamlade besök på biblioteket samt uppsökande aktiviteter 
beror till stor del på ett gott samarbete mellan biblioteket, fängelseadministrationen 
och säkerhetspersonalen (Ljødal & Ra, 2011, s. 486). 

Fängelsebibliotekspersonalen är extra viktig i att identifiera och bestämma ett utbud 
som passar bredden på utbildningsnivån bland de intagna, samt även de språkliga 
olikheterna som finns bland de intagna. Här är samarbetet mellan fängelse och 
offentliga bibliotek, särskilt de interna lånetjänsterna (som exempelvis fjärrlån) 
värdefulla, samt nätverkstillgång, för att få ett större resursutbud. Detsamma gäller 
tillgången till resurser på andra språk än svenska. Dock är det inte bara det som är 
viktigast utan det är också betydelsefullt för fångar som utbildar sig på en mer 
avancerad nivå att ha en landsomfattande tillgång till informationsresurser, samt 
tillgång till barnböcker när internernas barn kommer på besök. Både i Danmark, 
Norge och Sveriges kriminalvård har projekt kring just barnböcker (Bogstart-
projektet i Danmark, Lyden av lesing i Norge och Godnattsagor inifrån i Sverige) 
där syftet är att få intagna att läsa med sina barn. Det hjälper fångarna att behålla sin 
föräldraroll även under fängelsestraffet, samt bidrar att normalisera förhållandet 
mellan förälder och barn (Ljødal & Ra, 2011, s. 484). 

Majoriteten av intagna får inte tillgång till internet, vilket är den största källan till 
information för den ”fria” medborgaren, och det är den brist på information som 
fängelset måste kompensera upp för genom sina resurser. På offentliga bibliotek 
tillhandahåller biblioteken datorer eller elektroniska kataloger för sina användare, 
men på fängelsebiblioteken är detta inte möjligt. Därför hade lösningen kunnat vara 
att bibliotekarien söker åt användaren, men inte heller det fungerar i praktiken, 
främst på grund av tidsbristen, men också på grund av de bristande 
språkkunskaperna hos personalen, eftersom många av internerna inte har svenska 
som modersmål (Ljødal & Ra, 2011, s. 485). Även det informella lärandet är svårt 
att uppnå utan internetåtkomst och ju mer material och resurser som digitaliseras 
hamnar fängelsebiblioteken efter och allt eftersom detta sker kommer problemet bli 
allvarligare. Fängelserna jobbar för att hitta lösningar, som exempelvis säkra 
nätverk, och Ljødal och Ra (2011, s. 485) skriver att det kommer att vara ett stort 
steg i rätt riktning för biblioteken om de kan hitta en lösning på det här problemet 
utan att äventyra säkerheten på fängelserna. 

2.3 Bibliotekarien 
Ljødal och Ra (2011, s. 487) påpekar i sin studie att det är avgörande att ha en 
kvalificerad bibliotekarie på fängelsebibliotek om fängelset vill ha ett framgångsrikt 
fängelsebibliotek och en framgångsrik biblioteksservice. De fortsätter att skriva att 
den skandinaviska modellen, det vill säga att anställa bibliotekarier från den 
offentliga sektorn, är ett bra sätt att garantera en högre professionell anda. Dock 
krävs det inte bara professionella färdigheter, utan även en bra 
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kommunikationsförmåga, ett gott omdöme, tålamod, samt viljan att hjälpa. 
Fängelsebibliotekspersonalen måste vara kapabla att identifiera läs- och 
informationsbehovet, samt intresset hos sina användare för att kunna möta de ivriga 
och mindre ivriga läsarna. Därför måste det finnas ett varierat bestånd som passar 
interner med olika utbildningsnivåer och erfarenheter av läsning. Bibliotekarien, 
som jobbar på fängelsebiblioteket, måste ha kunskap om andra alternativ för de som 
har en högre läsnivå lika mycket som de måste ha kunskap att möta de som har en 
lägre läsnivå, vilket inte var självklarhet på alla anstalter. Här, skriver Ljødal och Ra 
(2011, s. 484) passar ljudböcker som en bra tillgång till icke-tryckt material, samt 
lättlästa böcker, precis som de används i andra biblioteksformer. Även att material 
av andra språk är en nödvändighet. Erfarenhet inom exempelvis psykologi och 
socialt arbete är till stor hjälp för fängelsebibliotekarien. Detta eftersom 
bibliotekarien måste kunna övervaka och utbilda de anställda på fängelsebiblioteket 
som ofta är intagna själv. Det kan vara tidskrävande, samt att fängelsebibliotekarien 
aktivt behöver kunna samarbeta med andra avdelningar och program som finns i 
fängelset (Ljødal & Ra, 2011, s. 484, 487). 

Brännström och Sandström (2008, s. 47) tar även upp problemet med att det inte 
fanns någon bibliotekarie som hade biblioteksservice till intagna som sitt primära 
ansvarsområde, det vill säga att den bibliotekarie som kom till anstalten inte bara 
ansvarade för biblioteksservicen till de intagna utan även hade ett annat större 
ansvarsområde. Det betyder att det inte fanns en enda bibliotekarie som hade större 
delen av sitt fokus på fängelsebiblioteket utan var delad i sin uppmärksamhet med 
mer fokus på sitt primära ansvarsområde (Brännström & Sandström, 2008, s. 47). 

2.4 Läsupplevelsen 
Det var fängelsepredikantens uppgift att se över, dokumentera och rapportera allting 
som hade med vad fångarna läste och fängelsebiblioteket att göra. Antonsson (2014, 
s. 68) skriver att fängelsepredikantens primära uppgift för fängelsebiblioteket var att 
organisera fängelsebiblioteksverksamheten. Antonsson (2014, s. 68) fortsätter att 
skriva att fängelsebibliotekets primära mål var att användas som ett verktyg för att 
reformera de intagna. De trodde att de kunde få fångarna att lämna brottsligheten 
genom läsning. Fångarna skulle återanpassas till samhället efter sin frigivning och 
fängelsebiblioteket blev ett sätt att hålla reda på de framstegen. Senare, under sista 
hälften av 1800-talet och i början av 1900-talet, blev läsningen ett sätt att visa på att 
fångarna kunde påverkas till det positiva i fängelset. Genom att tillhandahålla 
fångarna, så kallad, god läsning (det som ansågs vara uppbygglig litteratur), samt att 
de lärde fångarna att läsa kunde fängelset peka på exakt vilka framgångar som 
fångarna gjort när de suttit fängslade. Dock var läsningen även ett sätt att hålla 
fångarna sysselsatta samt att upprätta ordningen och lugnet i fängelset (Antonsson, 
2014, s. 68-69). 

Fängelset jobbade hela tiden för att motverka det dåliga beteende som fångarna kom 
med genom att låta dem läsa. Om en fånge ansågs vara trolös lät de fången läsa 
bibeln, om fången ansågs dricka för mycket eller hade problem med berusning lät de 
fången läsa om nykterhet och var fången rastlös lät de fången läsa som en aktivitet 
och så vidare (Antonsson, 2014, s. 69). Det som Antonsson (2014, s. 72) visar är att 
läsningen användes som en sorts kortsiktig problemlösning vid ett flertal 
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obesläktade situationer istället för att utveckla andra, mer långsiktiga åtgärder. 
Fängelset använde sig av den makt som de besatt av sin egen slutenhet från 
omvärlden för att gynna sig själva genom att inte åtgärda de problem de hade med 
fängelsebiblioteken, men på grund av att de inte uppehöll sin position i genom att 
aktivt göra någonting åt det ”grävde de sin egen grav” (Hörnqvist, 1996, s. 31). Det 
genom att de öppnade upp för debatten som skulle komma i slutet av 60-talet. 

Schmidt och Gille (2006, s. 13) kunde i sin studie, på en kvinnlig anstalt i 
Hinseberg, konstatera att det vanligaste sättet att använda sig av läsning var för 
avkoppling eller för att låta tiden gå. Att de intagna i studien såg på texten på ett 
opersonligt vis och de intagna sökte generellt inte litteratur som kunde bidra till 
något slags självförverkligande eller för att lära sig om någon ny kunskap, utan 
endast för att uppleva själva berättelsen i ett mer underhållningssyfte. Det 
resulterade i att Schmidt och Gille (2006, s. 13) kunde konstatera att de genrer som 
intresserade de intagna mest var äventyrs- och kriminalromaner, samt romantik eller 
liknande genrer som lät den intagne få en läsupplevelse som var helt åt det 
opersonliga hållet. Detta anser Schmidt och Gille (2006, s. 13) bero på att de intagna 
använder sig av läsningen som en verklighetsflykt för att kunna ”existera” i en 
annan värld för en kort stund och därmed komma ifrån den verkliga vardagen som 
den intagne befann sig i. De kunde även konstatera att i de fall där faktaläsning 
skedde var det av samma anledning som den opersonliga läsningen, det vill säga för 
ett upplevelse- och underhållningssyfte (Schmidt & Gille, 2006, s. 13). 
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3 Diskursanalys som teori och metod 
Analys av materialet kommer att göras genom WPR-ansatsen. Grundtagandet i 
denna teori är, precis som diskursanalysen, att språket, och hur vi talar om saker är 
centralt i formandet av verkligheten. Under det här kapitlet kommer ett 
diskursanalytiskt förhållningssätt att förstå världen att presenteras, samt en 
förklaring på hur den kommer att användas. Det råder ingen exakt enighet om vad 
diskursanalys är då den exempelvis både ses som en metod, som en metod och en 
teori eller enbart som ett perspektiv. Denna debatt kommer inte att gås in på 
närmare i den här uppsatsen, men det som kan nämnas är att uppsatsen valt att se 
diskursanalysen både som metod och teori då det passar uppsatsens syfte och är en 
hjälp till att besvara uppsatsens frågeställningar.  

Först kommer diskursanalysens generella drag att presenteras för att i slutet mer gå 
in på hur metoden kommer att användas i uppsatsen.  

3.1 Diskursanalys 
Det som är gemensamt för diskursbegreppen som används inom 
samhällsvetenskapen är att det syftar på någon slags praktik som involverar 
språkbruk eller bruk av andra teckensystem i sociala sammanhang. Det som menas 
med sociala praktiker är de sätt som människor gör saker, exempelvis 
handlingsmönster, konventioner eller vanor som följer regler vare sig de är mer eller 
mindre explicita. Boréus och Bergström (2018, s. 23) tar upp exemplet på sociala 
praktiker när de hänvisar till universitetet. Där pekar de på att det går att undersöka 
hur undervisningen genomförs, men det går även att titta på hur 
universitetsstudenterna beter sig och rör sig under luncherna, samt att det går att 
undersöka hur olika rutiner följs vid exempelvis städning av universitetsbyggnaden. 
Det som då undersöks på i de sociala praktikerna är språkbruket som används, samt 
användningen av andra teckensystem, någonting som kallas semiotiska praktiker. 
Diskurser består fullständigt eller delvis av semiotiska praktiker när det kommer till 
den bredare aspekten (Boréus & Bergström, 2018, s. 23). 

Det finns även en snävare version av diskurs. Där definieras diskurserna endast som 
de semiotiska aspekterna som är av de bredare sociala praktikerna, men andra påstår 
att diskurs kan vara mer än bara semiotiska. Vare sig definitionen är snäv eller bred 
så är de båda överens om att diskursbegreppet är ett sätt att studera hur människor 
pratar och skriver med andra människor, samt deras sätt att agera på. Genom att titta 
på universitetsexemplet genom den snäva definitionen så skulle diskursen kunna 
studera hur en föreläsare pratar när denne håller i föreläsningar eller hur denne 
håller sina seminarier. Det kan även innehålla vad hen pratar om, vilka termer som 
används eller vad för material som föreläsaren använder sig av i sin föreläsning. Om 
den bredare definitionen istället studeras genom universitetsexemplet så hade 
studier även kunnat inkludera hur föreläsaren rör sig/står stilla i salen, hur 
studenterna sitter (om de sitter långt bak i salen eller långt fram), samt vilken typ av 
utrustning som används vid föreläsningen (Boréus & Bergström, 2018, s. 23-24).  
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Diskursanalyser som genomförts genom samhällsvetenskaperna följer knappt någon 
specifik metodinriktning, och det finns sällan några färdiga mallar att ta i bruk. 
Trots detta finns vissa steg i den konkreta analysprocessen som alla diskursanalyser 
måste förhålla sig till. Vid studerandet av diskursanalys kommer det fram att det 
finns tre olika generationer av diskursanalysen. Den första generationen beskriver 
användningen av diskursanalys som snäv vari diskursanalysen endast använder sig 
av talad eller skriven text. Den andra generationen är vad som också kallas för 
kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen är utvecklad av språkvetare och 
har sin grund i kognitiv lingvistik. Dock är det den tredje generationens 
diskursanalys som valts som metod för den här uppsatsen. I den tredje generationen 
innefattas alla former av sociala fenomen, samt icke-språkliga aspekter av den 
sociala praktiken (Boréus & Bergström, 2018, s. 254, 275, 305).  

3.2 Kritiken mot diskursanalys 
Det finns tre problem som diskursanalysens teoretiska utgångspunkter kan resultera 
i och som i olika grad kan relatera till skilda typer av diskursanalys. Det första 
problemet rör utgångspunkten om språkets betydelse. Det innebär att 
diskursanalysen kan uppfattas som relativistisk. Om allt ses som präglat av språket 
finns inga yttre kriterier att relatera en diskurs till. Kritiker kan lyfta fram att 
exempelvis Bacchis tanke om att det inte existerar objektiva problem, utan endast 
konkurrerande problemrepresentationer, osynliggör det lidande som dessa fenomen 
kan riskera att skapa. Exempelvis, även om missbruk kan problematiseras är det 
negativa effekterna som drabbar anhöriga verkliga. 

Ett andra problem som också anknyter till den starka betoning på språkets 
konstituerande makt utgörs av att en rad centrala samhällsvetenskapliga frågor inte 
kan studeras. Problemet som tydligare härrör från en materiell sfär, till exempel 
materiell ojämlikhet i termer av exempelvis inkomster, riskerar att nedprioriteras på 
bekostnad av fokus på olika språkliga representationer och framställningar. 

Det tredje problemet kan formuleras som att diskursanalysen, särskilt diskursteorin 
men även WPR-ansatsen, i liten utsträckning lyft fram aktörer eller subjekten i form 
av människor av kött och blod. Diskursanalysen tillhandahåller ingen teori om 
enskilda människor eller om grupper av människor i samhällen, men däremot är 
frågan om sociala identiteters tillblivelse och förändring en central utgångspunkt för 
diskursanalytiker (Boréus & Bergström, 2018, s. 292-293). 

3.3 Val av teori och metod 
I uppsatsen studeras de diskussioner om fängelsebiblioteken som förekom på 1950- 
och 60-talet i Sverige, det vill säga historiskt material, och därför har metoden 
diskursanalys, samt teorin diskursanalys, valts för att studera och analysera det 
empiriska materialet som samlats in. Detta för att kunna ta reda på vad som hände 
under den nämnda tiden och vilka åtgärder det ledde till. Metoden är den bästa för 
att studera det empiriska materialet av denna sort.  

Efter att ha studerat fängelsebibliotek under 50- och 60-talet i Sverige togs beslutet 
att titta närmare på vad det var som ledde fram till satsningen vid Hall (samt andra 
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anstalter runt om i Sverige vid samma tid) och fann att de försummade biblioteken 
var ett allvarligt problem under samma tidsperiod, då främst under 50- och 60-talet. 

Därför har den diskursanalytiska ingången valts att vara Carol Bacchis ’What’s the 
problem represented to be-ansatsen’ (nedan förkortad WPR-ansatsen) för att 
analysera det empiriska materialet. Denna ansats är tydligt influerad av filosofen 
Michel Foucault och kan sägas vara ett redskap för att kritiskt granska 
föreställningar, som är tagna för givet, om sociala och politiska problem och de 
maktrelationer som dessa föreställningar skapar eller upprätthåller. Med ansatsens 
hjälp vill man visa på hur vissa uppfattningar kring en fråga skapas och vinner 
legimitet som den riktiga eller rimliga förståelsen, och vilka effekter detta riskerar 
att få (Boréus & Bergström, 2018, s. 271). Genom att analysera de lösningar som 
blev (i och med satsningen vid Hall) genom WPR-ansatsens analytiska frågor blev 
det möjligt att exponera de underliggande problemen för vad som orsakat 
försummelsen av fängelsebiblioteken på 50- och 60-talet i Sverige. 

3.3.1 WPR-ansatsen 
WPR-ansatsen är en metod som kommer från den poststrukturalistiska 
policyanalysen, det vill säga ett sätt att visa på logiken i texter som exempelvis 
lagförslag, statliga utredningar eller andra politiska initiativ. Allt eftersom har dock 
WPR-ansatsen börjat användas inom andra områden och fält än just policystudier 
och idag användes ansatsen på flera olika typer av material, exempelvis 
mediematerial. Ansatsen är en resurs eller ett verktyg och har som uppgift att läsa 
policyer med ett öga för at urskilja hur ”problemet” representeras inom dem och 
utgörs av sex stycken frågor. Utgångspunkten med denna ansats är att visa på att det 
aldrig finns ett självklart sätt att betrakta de problem som finns i samhället eller på 
det sätt problemen försöker åtgärdas. WPR-ansatsen visar på hur uppfattningar ur 
dessa frågor, som betraktas sprungna ur olika diskurser, kan blottläggas (Boréus & 
Bergström, 2018, s. 271-272; Bacchi, 2012, s. 21). 

För att kunna utvärdera hur policyer och dess förmåga att lösa problem behövs det 
istället studeras hur policyer skapar problem. Här hävdar WPR-ansatsen att det är 
möjligt att läsa bakifrån från lösningen för att kunna få en förståelse för hur 
problemet ska förstås. WPR-ansatsen insisterar på att problempresentationen är 
praktiska och politiska (Bletsas, 2012, s. 38). 

Det som betonas inom denna ansats är att man ska kritiskt granska och analysera de 
problematiseringar eller problemrepresentationer istället för själva problemet i sig. 
På det viset kan man hävda att sociala problem inte behöver ha någon effekt på det 
aktuella problemet eller dess konsekvenser. Istället vill man synliggöra hur 
problemet kan tolkas eller uppfattas på olika sätt. Det vill säga att det kan se olika ut 
från olika perspektiv, där den ena ser en vinnare och en förlorare, medan det kan 
vara tvärtom för den andre. På det viset går det att komma åt kopplingen mellan 
diskursen och de konkreta effekterna som diskurser kan riskera att få (Boréus & 
Bergström, 2018, s. 272). 

3.3.2 De analytiska frågorna 
För att analytiskt synliggöra problemrepresentationen och subjektspositioner ställs 
en rad analytiska frågor till det reformförslag eller den mediedebatt som man är 
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intresserad av att kritiskt granska. Analysen sägs gå ”baklänges”. Genom att 
undersöka hur någon önskar reformera ett visst tillstånd kan även en förståelse fås 
för hur detta tillstånd på ett grundläggande sätt förstås (Boréus & Bergström, 2018, 
s. 272-273). 

Mer specifikt bör forskare ställa följande analytiska frågor till sitt material (Boréus 
& Bergström, 2018, s. 273). Frågorna är citerade från Bacchi (2012, s. 21) för att få 
en förståelse för vilka typer av frågor Bacchi hänvisar till: 

1. What’s the ’problem’ represented to be in a specific policy? 

2. What presuppositions or assumptions underline this representation 
of the ’problem’? 

3. How has this representation of the ’problem’ come about? 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where 
are the silence? Can the ’problem’ be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the ’problem’? 

6. How/where has this representation of the ’problem’ been produced, 
disseminated and defended? How has it been (or could it be) 
questioned, disrupted and replaced? 

Man behöver inte i alla undersökningar använda sig av samtliga frågor utan kan 
använda sig av de frågor som relaterar till den specifika forskningsfrågan som man 
arbetar med. På liknande sätt kan analysen antingen genomföras mer holistiskt och 
därmed besvara de analytiska frågorna löpande och integrerat, eller struktureras 
utifrån frågorna och besvara dem i en separat ordning (Boréus & Bergström, 2018, 
s. 273). 

3.4 Tillvägagångssätt 
I uppsatsen har metoden att svara på de analytiska frågorna enligt WPR-ansatsen 
valts för att studera och analysera det empiriska materialet. Frågorna kommer att 
analyseras utifrån de valda och anpassade frågorna.  

Frågorna som valts för att studera det empiriska materialet är: 

1. Vad representeras problemet av i den här specifika policyn? 

2. Vilka antaganden eller förutsättningar är det som understryker denna 
representation av problemet? 

3. Hur har denna representation av problemet uppstått? 

5. Vilka effekter har det blivit av den här representationen av problemet? 

Dessa frågor har valts eftersom de är de frågor som relaterar till de specifika 
forskningsfrågor som studeras i den här uppsatsen.  
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Det empiriska materialet valdes genom att först studera de fåtal källor som 
studerade satsningen vid Hallanstalten som gjordes av Skolöverstyrelsen och 
kriminalvårdsstyrelsen 1968. Genom att börja ”i bakänden” (Boréus & Bergström, 
2018, s. 272) kunde flera källor finnas och studeras ”baklänges” fram tills 
materialet, som används i analysen. Detta genom att studera vad det var som ledde 
till det ena efter det andra. Sökningen av de empiriska materialet kan beskrivas som 
en dominorad där forskaren i fråga får den sista dominobrickan i huvudet. För att 
finna vad det var som gjorde att den sista brickan föll ner i huvudet finner forskaren 
den näst sista brickan. Efter det finner forskaren den som slog ner den näst sista och 
så vidare, fram tills forskaren fått en uppfattning om vad som hänt. Bilden är 
vacklande, men ändå ett sätt att beskriva hur ämnet i en här uppsatsen kom till 
kännedom.  

Genom att studera ”baklänges” (Boréus & Bergström, 2018, s. 272) uppenbarades 
det problem som var de försummade biblioteken under 50- och 60-talet och det 
empiriska materialet valdes ut därefter. De källor som främst har valts ut, och de 
källor som bäst kan förklara vad det var som hände, samt vad som gjordes åt 
problemet är Källqvists bok Fängelser i Norden (1970), artiklar som skrevs i 
Biblioteksbladets temanummer 1969 av, de anonyme intagne -ph- (”Boken - den 
avskärmades bäste vän”) och JT (”Catherine och assistenten”), Höök (”Biblioteket 
på fångvårdsanstalter”), Karlsson, som var bibliotekarien på plats på Hall (”Bokbuss 
på Hall och Håga”), Källqvist (”Försummade bibliotek”), samt Franzéns rapport Det 
svenska fängelsebiblioteket rannsakat (1996). I detta material finns en mängd 
utsagor om fängelsebiblioteket, såväl från tiden för försöken på Hallanstalten, som 
tillbakablickar. De visar hur satsningen vid Hallanstalten utgjorde en lösning på ett 
problem.  

3.4.1 Urval av det empiriska materialet 
Urvalet av det empiriska materialet har gjorts på följande vis att källor som är 
aktuella för att besvara frågeställningarna och de analytiska frågorna som WPR-
ansatsen förser har valts. Valet har gjorts att endast undersöka offentliga diskurser 
så som böcker och artiklar. Uppsatsens empiriskt primärmaterial är Källqvists bok 
Fängelser i Norden (1970), artiklar som skrevs i Biblioteksbladets temanummer 
1969 av, den anonyme intagne -ph- (”Boken - den avskärmades bäste vän”), Höök 
(”Biblioteket på fångvårdsanstalter”), Karlsson, som var bibliotekarien på plats på 
Hall (”Bokbuss på Hall och Håga”), Källqvist (”Försummade bibliotek”), samt 
Franzéns rapport Det svenska fängelsebiblioteket rannsakat (1996).  
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4 Analys 
För att förstå hur fängelsebiblioteket kunde föras fram som ”försummade” behöver 
man förstå den grundläggande utgångspunkten att läsning var viktigt för de intagna. 
Det är även viktigt att få en överblick över vad som gjorde att Hallanstalten blev en 
lämplig anstalt för en storsatsning för att förbättra fängelsebiblioteket.  

Precis som nämnt under metoddelen har det empiriska materialet studerats 
”baklänges” för att problemformuleringen skulle uppenbaras. Därför studerades de 
få källor som fanns varpå ett urval gjordes. Urvalet av det empiriska materialet 
gjordes för att kunna besvara de frågeställningar samt de analytiska frågorna som 
WPR-ansatsen ställer.  

Under den här rubriken kommer frågorna att analyseras genom de utvalda frågorna 
genom det utvalda empiriska materialet i tre delar; Vad är problemet?, Hur kan 
problemet uppfattas som ett problem? och Lösningarna. De källor som valts ut, 
eftersom de på bästa sätt kan besvaras och förklara vad det verkliga problemet, samt 
under problematik, till vad som ledde till försummelsen av fängelsebiblioteken, 
samt vad som gjordes åt det under 50- och 60-talet är Källqvists bok Fängelser i 
Norden (1970), artiklar som skrevs i Biblioteksbladets temanummer 1969 av, de 
anonyme intagne -ph- (”Boken - den avskärmades bäste vän”) och JT (”Catherine 
och assistenten”), Höök (”Biblioteket på fångvårdsanstalter”), Karlsson, som var 
bibliotekarien på plats på Hall (”Bokbuss på Hall och Håga”), Källqvist 
(”Försummade bibliotek”), samt Franzéns rapport Det svenska fängelsebiblioteket 
rannsakat (1996). 

4.1 Vad är problemet? 
Folkbiblioteksakkunniga konstaterade redan 1949 att fängelsebiblioteken hörde till 
det moderna biblioteksväsendets mest försummade grenar (Källqvist, 1969, s. 314). 
Källqvist (1969, s. 314) bekräftade i sin artikel att försummelsen av 
fängelsebiblioteken var lika illa tjugo år senare, det vill säga 1969. Under samma tid 
rustades folkbiblioteken i Sverige radikalt medan fängelsebiblioteken inte 
utvecklades alls (Källqvist, 1969, s. 314). Detta ställer frågan vad det var som ledde 
till den här försummelsen. Frågan ”vad är problemet” tycks till en början ”enkel” att 
besvara. Det enkla svaret är att fängelsebiblioteken har ett undermåligt, föråldrat 
och nedgånget sortiment och lokaler. Dock är svaret tyvärr inte så enkelt. För vad är 
det egentligen som ligger bakom den här problematiken? 

För att få ett bättre svar har frågan brutits ner i mindre beståndsdelar. Rubriken Det 
ekonomiska problemet tar upp den ”enkla” åtgärden för att rusta upp en verksamhet, 
det vill säga ekonomiska medel. Dock är den ekonomiska delen inte hela problemet 
och därför kommer rubriken Internernas läsning att titta ännu djupare och försöka 
definiera vad som är det problem som kanske är det som har orsakat de övriga 
konsekvenserna, det vill säga bristen på ekonomi.  
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4.1.1 Det ekonomiska problemet 
Fängelsebiblioteken var till den graden försummade i början av 1950-talet att 
folkbibliotekssakkunniga konstaterade att en verksamhet på fängelsebiblioteken 
hade otillräckliga anslag och brist på bibliotekssakkunnig ledning. Majoriteten av 
sortimentet var mer eller mindre föråldrade andakts- och uppbyggelseböcker och 
saknade skönlitteratur från samtiden. De föreslog att fångvårdsanstalterna skulle 
överlåta ansvaret för fängelsebiblioteket till de kommunala biblioteket, i utbyte mot 
en ersättning för den servicen. Någonting som sattes i verket 1958 i Sverige. Innan 
dess hade det inte funnits ett fast anslag för fängelsebiblioteken. Deras anslag hade 
sorterats under samma budget som för undervisningen och fritidsaktivitet (Källqvist, 
1970, s. 14). 

Den intagne som försökte utbilda sig eller ta del av information hade svårigheter att 
göra det. Bristen på pengar och personal gjorde det svårare att ha ett ordentligt och 
välfyllt bestånd. Det var under den här tiden, 1949, illa ställt på 
fångvårdsanstalterna. Detsamma gällde därför också fängelsebiblioteken (Källqvist, 
1969, s. 314).  

Den anonyme intagne -ph- (1969, s. 320) påpekar hur ekonomin var den bidragande 
faktorn till de försummade biblioteken. -ph- berättar om hur utbudet inte var det 
bästa och att det ofta bara fanns en 25-öres roman som dessutom var utsliten.  

Denna förändring kan tyckas märkligt med den historiska bakgrunden i åtanke. 
Eftersom fängelsebiblioteket länge sågs som en plats för att rehabilitera intagna, och 
då genom läsning (Antonsson, 2014, s. 40), men med det låga anslaget började 
prioriteringarna i fängelset att förändras. Budgeten klumpade ihop fritidsaktivitet, 
undervisning och fängelsebiblioteket i samma budget (Källqvist, 1970, s. 14) vilket 
gjorde att fängelsebiblioteket prioriterades ner. Detta kan vara en av anledningarna 
till att den intagne inte längre kunde ta del av ett välfyllt och uppdaterat bestånd. 

Höök (1969, s. 299) skrev en artikel i Biblioteksbladet att både intagna och 
bibliotekarier var eniga om att det fanns ett stort behov av att ha en fungerande 
biblioteksverksamhet vid kriminalvårdsanstalterna, men att det var resurserna som 
var otillräckliga. Trots att bokpriserna ökade med ungefär 150 procent från åren 
1949-1969 var bidraget för biblioteksverksamheten detsamma. Anslaget för 
fängelsebiblioteket hade glömts bort och det hade inte ens funnits en kompensation 
för inflation (Höök, 1969, s. 299).  

Källqvist (1970, s. 74) skriver att det aldrig kommer att kunna uppnås en tillräckligt 
bra biblioteksstandard på fängelsebiblioteken om inte fängelsebiblioteken får 
tillräckliga anslag. Eftersom varken bibliotekarier eller fångvårdare hade kunnat 
upplysa dem om situationen hade politikerna, som beviljade anslagen ingen aning 
om situationen (Källqvist, 1969, s. 314). Källqvist (1970, s. 74) skriver att både 
centralt och lokalt måste bibliotekarier och kriminalvårdare gå samman för att 
kunna ställa krav på de som tar besluten om bidragen som ges, det vill säga 
politikerna. 

Källqvist (1970, s. 14) skriver att det 1954 delades ut endast 7 000 kronor till alla 
anstalter, vilket är drygt 100 000 kronor i dagens penningvärde. Det var 2 kronor per 
vårdplats och år, en summa som inte ändrades på över 20 år. När samarbetet med de 
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kommunala biblioteken började 1958 betydde inte det bara att de intagna kunde låna 
från de allmänna biblioteken utan också att fångvårdsanstalterna var tvungna att 
betala en fixerad summa till folkbiblioteken för deras biblioteksservice. Det var en 
summa på 10 kronor per vårdplats och år, någonting som betydde att det totala 
biblioteksanslaget höjdes från ursprunget, men ändå var så lågt som 55 000 kronor 
(Källqvist, 1969, s. 314). En summa som var en svår belastning på både 
folkbiblioteken och fängelserna, dock av olika anledningar då det för fängelserna 
var en stor summa och för biblioteken inte var en tillräckligt stor summa (Ljødal & 
Ra, 2011, s. 478).  

Brännström och Sandström (2008, s. 48) skriver att de tror att eftersom 
verksamheten vid anstalterna var en så pass liten del av det totala 
verksamhetsområdet för kommunerna så påverkade det även de ekonomiska 
förutsättningarna för fängelsebiblioteken, vilket i sin tur påverkar de intagnas 
tillgång till biblioteken. Någonting som bekräftas av Schmidt och Gille (2006, s. 
17). De skriver att resursbristen blir tydlig i och med fängelsebibliotekets öppettider 
och beståndet, det vill säga genom bristen på läsmaterial, framförallt på andra språk 
än svenska. Tjänster som fjärrlån fungerade dåligt, samt kriminalvårdens 
omorganisering av biblioteksverksamheten. Detta är någonting som Schmidt och 
Gille (2006, s. 17) tycker är beklagligt eftersom de genom sin studie har kunnat se 
positiva effekter på de intagnas läsning. Bland annat genom att öka intresset för 
utbildning och resocialisering till samhället efter avslutet straff (Schmidt & Gille, 
2006, s. 16). 

4.1.2 Internernas läsning 
Under föregående rubrik behandlades det mer konkreta problemet som är det som är 
mest synligt; den ekonomiska bristen. Under den här rubriken kommer det att dykas 
något djupare i problematiken kring de försummade fängelsebiblioteken. Det 
kommer att undersökas om det kanske är så att det finns ett underliggande problem 
som inte har med i första hand den ekonomiska bristen att göra. Istället kommer 
värderingen av läsning att prövas. I studerandet av ämnet som berörs i den här 
uppsatsen har frågan hur mycket läsning värderas när det kommer till intagna, men 
också vilken typ av läsning, ställts. 

För att få en inblick i exakt hur försummade biblioteken var i början av 1900-talet 
användes Anton Nilssons egna ord från boken Fängelseminnen från 1918. Nilsson 
var var en av männen bakom Amalthea-dådet som var en av de mest 
uppmärksammade händelserna i svenska arbetarrörelsens historia. 1908 utfördes ett 
dynamitattentat mot engelska hamnarbetare av tre ungsocialister. De engelska 
hamnarbetarna stod till med sina fartyg i Malmös hamn på grund av en pågående 
strejk och bodde på fartyget Amalthea. Alla tre unga socialistmännen greps och 
dömdes. En av dem var Anton Nilsson som dömdes, först till dödsstraff, men senare 
till livstids fängelse. Nilsson beskriver hur påtagliga brister av vad han påstod var 
kvalitativ litteratur, som exempelvis litterära verk av August Strindberg och Gustaf 
Fröding, nästan helt saknades (Källqvist, 1970, s. 11-12). Dock fortsatte han att 
skriva att ”om goda viljor vilja” (Källqvist, 1969, s. 314) skulle bristerna kunna 
åtgärdas med relativt få medel (Källqvist, 1970, s. 11-12; Källqvist, 1969, s. 314). 
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Som nämnts i tidigare forskning skriver Antonsson (2014, s. 68) att det under 1800-
talet var fängelsepredikantens uppgift att se över, dokumentera och rapportera 
allting som hade med vad fångarna läste och fängelsebiblioteket att göra. 
Fängelsebiblioteket var till för att reformer de intagna och genom läsning få dem att 
lämna sin brottsliga bana (Antonsson, 2014, s. 68). Läsningen blev ett sätt att visa 
på att fängelset gjorde de intagna till bättre medborgare, då genom läsningen, och 
läskunnigheten var en viktig aspekt av fängelsets förbättrande ansatser. Om fången 
inte kunde läsa när denne sattes i fängelset så skulle samme fånge kunna läsa när 
denne kom ut och det var beviset på att fängelset var en förbättrande verksamhet 
(Antonsson, 2014, s. 39). Boksamlingarna på fängelsebiblioteken var det som 
ansågs vara den bidragande faktorn till att fångarna lärde sig läsa. Dessutom ansågs 
läsningen som en bra sysselsättning för fångarna och ingick i fängelsebibliotekens 
program för att aktivera fångarna (Antonsson, 2014, s. 39). Fångarnas förmåga att 
läsa var ett område som fängelset intresserade sig för. Läskunnigheten var ett bra 
sätt att kunna utvärdera fångens framsteg och förbättring i fängelset och resultaten 
kunde rapporteras vidare. Det var fängelsepredikantens uppgift att dokumentera 
läskunnigheten och var någonting som fängelsepredikanten intresserade sig för 
(Antonsson, 2014, s. 40).  

-ph- (1969, s. 320), en anonym intagen, konstaterar att läsbegäret var enormt i 
häktet, att det till och med ökade, någonting som han själv kunde gå i god för på 
grund av sin egen erfarenhet, men urvalet var skralt och att den moderna litteraturen 
nästan helt saknades. Det var därför inte svårt att se vilken intagen som var mest 
beläst, eftersom -ph- hittade dem i en stol med en, vad -ph- kallar, blaska eller annan 
tidning som skulle fördriva tiden. Detta eftersom den intagne redan hunnit läsa 
igenom allt i biblioteket (-ph-, 1969, s. 320). Han påstår att boken värderas lika högt 
för internen, om inte mer än när han var fri och ställer frågan att när behövs inte 
boken mer än när en person är inlåst och inte kan sysselsätta sig med någonting 
annat än sina egna tanker (-ph-, 1969, s. 320).  

Fängelset jobbade hela tiden för att motverka det dåliga beteende, som fångarna 
hade när de blev inlåsta, genom att få dem att läsa. Om en fånge ansågs vara trolös 
lät de fången läsa bibeln, om fången ansågs dricka för mycket eller hade problem 
med berusning lät de fången läsa om nykterhet och var fången rastlös lät de fången 
läsa som en aktivitet och så vidare (Antonsson, 2014, s. 69). Det som Antonsson 
(2014, s. 72) visar är att läsningen användes som en kortsiktig problemlösning 
istället för att utveckla och satsa på mer långsiktiga åtgärder.  

Det som går att dra som slutsats är att läskunnigheten spelade en viktig roll i det 
tidiga fängelset. Inriktningen var främst på religiösa texter som skulle rehabilitera 
fången och göra den till en bättre människa. Genom att låta fången läsa om goda 
vanor förväntades fången att ta efter de goda vanorna och bli en bättre medborgare. 
Därför var fången tvungen att vara läskunnig och det var ett konkret problem som 
fängelset kunde mäta i framgång och rapportera uppåt till styrelsen och 
fängelsecheferna.  

Det blev dock en förändring när fängelsepredikanten inte längre styrde över 
fängelsebiblioteket. Läsningen fick från att vara religiöst inflytande och 
rehabiliterande till att blir en mer typ av underhållning. Censuren minskade och 
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prioriteringen av fängelsebiblioteket sjönk. Eftersom det inte fanns någon som hade 
fängelsebiblioteket som sin primära uppgift blev det ofta åsidosatt och andra 
områden fick mer fokus. De 25-öres romaner hittade in till fängelsebiblioteket blev 
snart slitna och daterade. 

Som nämnts tidigare under tidigare forskning kunde Schmidt och Gille (2006, s. 13) 
konstatera att det vanligaste sättet att använda sig av läsning var för avkoppling eller 
för att låta tiden gå. Att den intagne i studien såg på texten på ett opersonligt vis och 
de intagna sökte generellt inte litteratur som kunde bidra till något slags 
självförverkligande eller för att lära sig om någon ny kunskap, utan endast för att 
uppleva själva berättelsen i ett mer underhållningssyfte (Schmidt & Gille, 2006, s. 
13). Dock behövde den intagne hjälp med att finna vad det var denne ville ha. 
Karlsson (1969, s. 323-324), som arbetade som bibliotekarie på Hallanstalten, 
beskriver hur hon såg att hennes besök var uppskattade. Karlsson (1969, s. 324) 
beskriver hur allting lånades ut och att hon tog emot ungefär 30 beställningar i 
veckan på både gamla och nya böcker.  

Vikten av kompetent personal är någonting som Franzén (1996, s. 29) trycker på. 
Bibliotekarien finns där för att hjälpa och stötta de intagna, men också för att 
uppmuntra de intagna att använda sig av biblioteket, och därigenom också på vilket 
sätt de ska kunna använda biblioteket (Franzén, 1996, s. 29).  

Den intagne hade inte heller en tillgång till kompetent personal som kunde hjälpa 
den intagne att orientera sig i fängelsebiblioteket (Källqvist, 1970, s. 21).  

Den anonyme intagne JT (1969, s. 321) vittnar om hur han förvånas över 
bibliotekariens kompetens inom litteratur och fortsätter att beskriva hur 
bibliotekarien kunde nämna olika författares namn och titlarna till dess verk. JT 
(1969, s. 321), som fick det ansvarsfulla uppdraget att hjälpa till i biblioteket, 
beskriver hur det gamla fängelsebiblioteket, under årens lopp, moderniserades från 
att endast innehålla religiösa texter till att ha en lägre censur och gav den intagne en 
större frihet att själv välja vad denne ville läsa (JT, 1969, s. 321). 

1957-58 var Sverige först i Skandinavien med att införa en servicestruktur som gav 
de kommunala folkbiblioteken ansvar för biblioteksservicen i fängelserna. De 
intagna skulle på det viset få samma rättigheter som alla andra medborgare i 
samhället. Folkbiblioteket fick statligt stöd för servicen i form av ett 
ersättningsbelopp på 10 kronor per år och vårdplats. Denna summa förändrades 
dock inte på över 20 år och kommunerna fick på grund av det inte full 
kompensation för den verkliga utgiften. Summan var menad att endast täcka 
tillgången till läsmaterial medan personalen av fängelsebiblioteket skulle tilldelas av 
fängelset (Ljødal & Ra, 2011, s. 478; Franzén, 1996, s. 5). 

Det var inte förrän 1964 som de intagna fick rätten att låna material och böcker från 
de allmänna biblioteket. 1965 gjordes en riksomfattande undersökning för att se hur 
samarbetet gick. Undersökningen visade att de önskade fler fackutbildade 
bibliotekarier på anstalterna, samt att anstalterna önskade fler utbildningskurser för 
personalen (Källqvist, 1970, s. 21). Denna nedåtgående spiral väckte oro inom 
bibliotekssektorn och under den senare delen av 1960-talet skrev många sakkunniga 
inom biblioteksverksamheten om ämnet för att visa på hur försummade de svenska 
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fängelsebiblioteken var. Det ledde till att Skolöverstyrelsen och 
kriminalvårdsstyrelsen valde att göra en storsatsning vid bland annat Hallanstalten 
för att undersöka vad medel, utbildad person (det vill säga bibliotekarien) och en bra 
lokal skulle ha för effekt på de intagnas användning av fängelsebiblioteket 
(Källqvist, 1970, s. 14-15; Franzén, 1996, s. 9). 

Genom att göra de förändringar som behövdes visade det på hur fängelsebiblioteken 
återigen togs på allvar. Internernas läsning började utvärderas och vikten av 
kompetens vägdes in i beslutet om det mer materiella, det vill säga lokaler, anslag 
och ändrade budgeter. Underhållningssyftet värderades högre och betraktades mer 
som ett sätt att återigen utbilda intagna och främja läskunnigheten. 
Underhållningsläsning sågs inte på längre som enbart underhållning utan någonting 
mer, någonting viktigt och däri låg den stora skillnaden. 

4.1.2.1 Hur kan problemet uppfattas som ett problem? 
Att läsa är en rättighet skriver Franzén (1996, s. 30) i sin studie om 
fängelsebibliotek och biblioteken är någonting som anses vara en självklarhet i vårt 
samhälle. Medborgaren har tillgång till biblioteket på många olika sätt, vare sig det 
är fysiskt: i ett skolbibliotek, i en bokbuss, boken kommer eller digitalt. Användare 
kan ta del av information, litteratur, underhållning eller få hjälp med andra sysslor 
som utskrift scanning eller låna en dator (Brännström & Sandström, 2008, s. 3). För 
många blir därför rättigheten till biblioteket och framförallt till läsning och 
informationssökande någonting som tas för givet. Det är här som de försummade 
fängelsebiblioteken kan uppfattas som ett problem. De intagnas läsning ses förbi 
trots att de fortfarande är medborgare av vårt samhälle, även om de är 
frihetsberövande. Deras rätt till läsning bör inte ha tagits ifrån dem bara för att de 
blivit fällda för ett brott, men genom att överse fängelsebiblioteken tas möjligheten 
ifrån de intagna. Faktum är att internernas läsning borde vara mer prioriterad. 
Interner i fängelser kan uppleva sin värld som monoton och ensidig, någonting som 
kan motverkas genom mental stimulering i form av litteratur, kultur och kunskaper 
som kan berika internernas liv (Ljødal & Ra, 2011, s. 473). Problemet uppfattas som 
ett problem på grund av att internernas rättigheter förbises och deras rätt till läsning 
läggs åt sidan genom att inte underhålla fängelsebiblioteken eller förse 
fängelsebiblioteken med kompetenta och yrkesverksamma bibliotekarier. 

4.2 Lösningarna 
Hörnqvist (1996, s. 30-31) skrev ett bra exempel på hur personer som kan gå 
samman kan påverka den situationen som de lever i. I exemplet är det arbetarklassen 
som vid sekelskiftet började jobba inne på fabrikerna när all produktion blev mer 
mekaniserad. De tvingades in i ett arbete för att över huvud taget överleva, men det 
gav dem även möjligheten att påverka sin egen ställning, vilket de inte haft på 
samma sätt tidigare. De fick möjligheten att påverka genom att tillsammans skapa 
strejker eller genomföra fabriksockupationer och på så vis driva igenom bättre 
villkor för sig själva, genom exempelvis högre löner eller bättre arbetsförhållanden 
(Hörnqvist, 1996, s. 30-31). Detta exempel går att jämföra med vad bibliotekarierna 
gjorde för att uppmärksamma myndigheterna om de försummade 
fängelsebiblioteken, även om de gjorde sin egen variant på strejker och 
fabriksockupationer.  
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Genom att starta informationskampanjer och gå samman bestämde de sig för att 
göra någonting åt situationen. De skrev artiklar och skapade debatter i och med 
dessa kampanjer som gjorde att politikerna inte längre kunde ignorera dem 
(Källqvist, 1969, s. 314). 

Lösningen blev ett samarbete mellan fängelsebibliotek och kommunala bibliotek, 
men det återstod en del frågetecken. För att få en fungerande verksamhet var de 
frågetecknen tvungna att lösas. Rätt riktning av arbetet och effektivitet i arbetet 
skulle aldrig kunna uppnås utan att det fanns klara riktlinjer och 
ansvarsfördelningar. Då inte att förglömma vem som skulle ha kostnadsansvaret. Att 
lägga ansvaret på kommunerna samtidigt som de skulle sköta sin egen 
biblioteksverksamhet skulle ge dem problem och svårigheter. Att inte tala om att de 
var tvungna att anpassas till anstalternas storlek och art, både i utformningen av 
utlåning, bestånd, bibliotekslokaler och så vidare. Därför arbetades ett sätt fram. 
Utifrån de behov som fanns inom de olika fängelserna skulle omfattningen och 
inriktningen preciseras. De kommunala biblioteken skulle ägna sig åt att 
tillhandahålla den bästa biblioteksservicen på fångvårdsanstalterna och för det 
skulle de få en ersättning av fängelserna som stod för lokal och underhåll av 
biblioteket på plats. Det viktigaste var därför att bygga vidare på den utformning av 
biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter som hade en lovande linje att ta 
fasta på, som exempelvis storsatsningen vid Hallanstalten (Höök, 1969, s. 300). 

När behandlingen vid fångvårdsanstalterna sattes i verket i mitten av 60-talet kunde 
de intagna börja låna böcker från allmänna bibliotek. Ett samarbete mellan fängelser 
och kommunala bibliotek tog form. Principerna för samarbetet var att de 
kommunala biblioteken skulle ta hand om litteraturen och hämta den ur sitt eget 
förråd och ha dem till de intagnas förfogande (Källqvist, 1970, s. 14-15). 

Den 5-6 maj 1969 anordnades en konferens i Södertälje som hette 
Biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter. Skolöverstyrelsen och 
kriminalvårdsstyrelsen delade kostnaderna och bjöd in bibliotekarier och 
kriminalvårdare för att låta dem mötas. På konferensen fanns även en representant 
från justitiedepartementet närvarande, Sven Fischier. Genom föreläsningar och 
grupparbete fick de lära känna varandras problem, knöt kontakter som skulle bli 
värdefulla för framtiden och sänkte tillsammans de murar som skilt de båda 
yrkesgrupperna åt fram tills dess. Tillsammans räknade de på bibliotekskostnaderna, 
pratade om problem som fanns och kom i slutet av konferensen fram till ungefär 
samma svar på de problem som fanns. Fischier fastslog att övriga kostnader inte 
skulle läggas på kommunerna utan att de skulle ligga på staten och förmedlade det 
vidare uppåt (Källqvist, 1970, s. 21-22). Detta beslut blev tydligt då det blev 
Skolöverstyrelsen, som var en central myndighet med ansvar för skolväsendet 
(Thelin, å.u.), och kriminalvårdsstyrelsen som senare begärde högre anslag (Höök, 
1969, s. 299). 

Denna kombination av förbättrade bibliotek, bibliotekariernas kompetens, 
samarbete med folkbiblioteket och fler ekonomiska resurser skulle sammanstrålas i 
storsatsningen vid Hallanstalten. 
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4.2.1 Hallanstalten 
Hallanstalten är en sluten anstalt med säkerhetsklass I, vilket är den högsta 
säkerhetsklassen inom fängelser i Sverige och håller de mest riskfyllda intagna 
(Kriminalvården, 2019). Anstalten togs i bruk 1940. Hallanstalten ligger i Östertälje, 
6 kilometer utanför Södertälje. Under 1960-talet blev Hall grundligt renoverat och 
expanderat (Franzén, 1996, s. 9) vilket gjorde anstalten till ett attraktivt val av 
anstalt. De var i samband med den expansionen som Hall fick det bibliotek som är 
ett av de få i Sverige som i stort sett (i alla fall fram till 1996) levde upp till IFLAs 
riktlinjer för fängelsebibliotek. Anledningen till detta var den storsatsning som 
gjordes under tre år (mellan 1968-1971). Skolöverstyrelsen och 
kriminalvårdsstyrelsen bidrog sammanlagt med 220 000 kronor till satsningen 
(Franzén, 1996, s. 9). Det tål att upprepas att det under samma tid satsades 55 000 
kronor per år på biblioteksverksamheten på Sveriges samtliga bibliotek (Källqvist, 
1969, s. 314).  

1967 överlät Stockholms stadsbibliotek ansvaret för Halls biblioteksverksamhet till 
Södertälje stadsbibliotek och det var personalen från Södertälje stadsbibliotek som 
drev igenom projektet vid Hallanstalten (samt Håga). Det visar på hur viktig 
personalens kompetens är eftersom de förstod innebörden och allvaret i situationen, 
samt förstod möjligheten de kunde göra för internerna.  

Franzén (1996, s. 9) besökte Halls fängelsebibliotek i och med sin undersökning 
1996 av fängelsebiblioteken i Sverige. Hon skriver att tack vare den gedigna 
satsningen, både rent ekonomiskt, men även kompetensmässigt, så fick Hall inte 
bara ett bibliotek som höll standarden utan även ett bibliotek som genom åren stått 
sig och fortfarande, vid 1996, påstods vara ett unikt fängelsebibliotek i Sverige. Hon 
beskrev Halls fängelsebibliotek som ”en oas alla fängelsebibliotek borde vara, men 
tyvärr som endast få är” (Franzén, 1996, s. 9). Biblioteket var nästan 80 kvm och 
hade till och med ett litet arbetsrum för bibliotekarien. Rejäla fönster, dock med 
galler för dem, släppte in ljus och gröna växter prydde lokalen tillsammans med 
konst och en avdelning där de intagna kunde lyssna på musik, bekväma läsplatser 
och en tidskriftshörna med över 20 tidskrifter på olika språk fanns också tillgängliga 
för de intagna. Det fanns dock inget datoriserat system, men det fanns en skrivare. 
Internerna kunde beställa litteratur som bibliotekarien fjärrlånade om de intagna inte 
kunde finna det som de sökte efter bland de nästan 7 000 volymerna som fanns i 
biblioteket. Bibliotekarien hade öppet 9 timmar i veckan,  men fick hjälp av en 
kanslist 14 timmar i veckan och en intern som hjälpte till 20 timmar i veckan, 
någonting som har varit det samma på Hall sedan projektets start (Franzén, 1996, s. 
9). 

4.2.1.1 Riktlinjer för satsningen vid Hall 
För att få en förbättrad biblioteksverksamhet vid Hall var skolöverstyrelsen tvungna 
att skapa vissa riktlinjer för satsningen. Detta för att på bästa sätt kunna undersöka 
och studera resultatet av satsningen, samt på vilka villkor den gjordes. Här nedan 
har dessa riktlinjer sammanfattats för att få en uppfattning om hur satsningen 
utfördes och på vilka premisser (Karlsson, 1969, s. 325-326). 
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Anledningen till satsningen var att pröva formerna för effekterna av en intensiv 
biblioteksverksamhet vid en av kriminalvårdsanstalterna. Satsningen anordnades av 
Södertälje stadsbibliotek (som framöver kommer att kallas endast för 
stadsbiblioteket). Samarbetsformerna mellan fångvårdsanstalt och folkbibliotek 
skulle prövas och resultatet av Hall skulle efter satsningen jämföras med andra 
satsningar (som exempelvis satsningen på Kumlaanstalten som hade en liknande 
försöksverksamhet). Satsningen bekostades av Skolöverstyrelsens 
utvecklingsprogram för allmänna biblioteksväsendet och skulle pågå under tre år. 
Satsningen bedrevs enligt särskilda avtal som dragits upp mellan styrelsemännen vid 
Hall och styrelsen vid stadsbiblioteket, men som godkändes av Skolöverstyrelsen 
(Karlsson, 1969, s. 325).  

Så långt det gick skulle de intagna få samma biblioteksservice som alla andra 
medborgare i samhället, det vill säga att de skulle få möjlighet att ha direkta boklån 
efter fritt val och med tillgång till sakkunnig vägledning. Stadsbiblioteket skulle 
därför – med undantag för de regler och säkerhetsföreskrifter som gällde vid 
anstalten bedriva en verksamhet. Det betydde att stadsbibliotekets bokbuss skulle 
besöka anstalten varje vecka och skulle finnas på plats i minst en timme för att 
internerna skulle få chansen att låna fritt, samt prata och be om hjälp av 
bibliotekarien. Om interner var sjuka eller av andra anledningar inte kunde ta sig till 
bokbussen skulle de få besök av bibliotekarien varje vecka (Karlsson, 1969, s. 325).  

Bokbussens bokförråd skulle ställas till förfogande av stadsbiblioteket och det 
rörliga beståndet skulle kompletteras dels av uppslagsböcker som ställdes i mer 
allmänna rum, så som dagrum, matrum eller andra ställen som ansågs lämpliga. 
Beståndet skulle även kompletteras av fickböcker som skulle finnas till för fri 
cirkulation inom varje avdelning. En fickbok per intern köptes in under 
försöksperioden, två gånger om året. Lån av speciallitteratur på främmande språk 
för utländska interner förmedlades genom stadsbiblioteket på samma villkor som 
gällde för kommunens invånare (Karlsson, 1969, s. 325). 

Stadsbiblioteket anställde även en biblioteksassistent på halvtid för att hjälpa till att 
ha hand om verksamheten. Assistenten skulle ha hand om den mer allmänna 
planeringen, kontakten med styrman och personal, informationen till interner och 
personal och biblioteksverksamhetens utformning och så vidare. 
Biblioteksassistenten skulle även samverka med fritidsledare och studieledare 
(Karlsson, 1969, s. 325).  

Skolöverstyrelsen gav satsningen ett bidrag på 225 000 kronor för att bedriva 
verksamheten. Det beloppet skulle täcka kostnader för bland annat inköp av 
bokbussen, samt inredning av den (en Mercedes Benz skåpbil, L 406). Beloppet 
skulle även täcka kostnader för exempelvis uppslagsböcker, fickböcker och lön för 
biblioteksassistenten under de tre år då satsningen gjordes. Lokalerna och den extra 
hjälp som bibliotekspersonalen skulle få på plats räknade Skolöverstyrelsen med att 
Hall skulle bidra med. De övriga kostnaderna skulle stadsbiblioteket ta på sig, men 
som tack för det skulle de få tillgång till bokbussen när den inte användes på Hall 
(Karlsson, 1969, s. 325-326).  
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Stadsbiblioteket skulle varje år den 1 april komma med en rapport för 
Skolöverstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen för hur det föregående året hade gått. 
Förutom statistiken skulle rapporten innehålla iakttagelser som gjorts under åter vad 
beträffande läsvanor, utlåningsmetoder och annat. Sedan den 1 april året efter 
försöksverksamhetens slut (det vill säga 1971) skulle stadsbiblioteket och 
styrelsemännen vid Hall ge Skolöverstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen en slutlig 
redogörelse för hur satsningen gått. Den skulle särskilt uppmärksamma effekten och 
värdet av verksamheten (Karlsson, 1969, s. 326). 

Det förutsattes att de inblandade parterna skulle undersöka om det gick att fullfölja 
verksamheten i mer permanenta former innan försöksperiodens slut. Om ett nytt 
avtal inte gick att diskutera fram skulle fångvårdsanstalten gå tillbaka till det 
beståndet som de hade innan försökets början (Karlsson, 1969, s. 326). 

4.2.2 Satsningen vid Hallanstalten 
Det var den 5 september som Södertälje bokbuss första gången började göra 
regelbundna besök på Hallanstalten. Det var då som satsningen började, finansierad 
av Skolöverstyrelsen genom att de gav ett extra stort bidrag till Södertälje kommuns 
stadsbiblioteket. Tillsammans med kriminalvårdsstyrelsen ville de prova att 
förbättra biblioteksverksamheten inom kriminalvårdsstyrelsen. Riktlinjerna ritades 
upp och låg till grund för satsningen som skulle läggas mer fokus på att de intagna 
skulle, så långt som det gick, få samma biblioteksservice som vilken annan 
medborgare i samhället. Som tidigare nämnts bidrog Skolöverstyrelsen med 125 
000 kronor och anstalten med 10 kronor per vårdplats och år (Karlsson, 1969, s. 
323).  

Ett avtal skapades mellan Södertälje kommun och styrelsemännen för Hall. I 
anslutning till avtalet gjordes ett besöksschema upp på anstalten. Varje intern på 
Hall (totalt 363 man) fick en gång i veckan besök, antingen genom bokbilens besök 
under promenadstigen på den slutna delen av anstalten eller via bokvagn på den 
nybyggda helt slutna sjukavdelningen och mottagningsavdelningen. De öppna 
avdelningarna besöktes med bilen på lördagsförmiddagarna, när internerna där var 
hemma från sina arbeten. På grund av anstaltens arbetstider åkte den ansvarande 
bibliotekarien (Gunilla Karlsson) ut varje dag utom på måndagen som var hennes 
lediga dag. Karlsson fick hjälp av en medhjälpare på tre avdelningar. Medhjälparen 
tog ur datumstickor (de använde sig av fotografisk utlåning), flyttade böcker och 
annat som Karlsson behövde hjälp med (Karlsson, 1969, s. 323). 

I Karlssons 20 timmar ingick inte bara bland annat direktkontakt med besökarna, 
vägledning och utlåning, uppsättning av böcker, packning av bussen och letande av 
beställningar, utan även körtiden. Tre timmar per vecka fanns hon tillgänglig i sitt 
arbetsrum på Hall för personliga besök, telefonspårning, individuell service, samt att 
hålla kontakt med anstaltsledningen. Karlsson konstaterade snart efter starten att 
arbetstiden var knapp. Dock kunde hon se att hennes besök var uppskattat. Det gick 
att läsas ut av de fyra första månadernas statistik som lydde: september = 1 166 lån, 
oktober = 1 406 lån, november = 1 888 lån och december = 1 699 lån (Karlsson, 
1969, s. 323-324). 
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Karlsson (1969, s. 324) skriver att allting lånades ut. Bussen som körde rymde 700 
volymer och hon försökte att göra urvalet allsidigt, med en liten övervikt åt 
spännande böcker. Hon fortsatte att skriva att de absolut populäraste böckerna var 
krigs- och äventyrsskildringar medan deckare ofta stod kvar på hyllorna längst. 
Någonting som efterfrågades mycket var facklitteratur i alla sorter (som bland annat 
konst, filosofi, och historia). Karlsson tog varje vecka emot ungefär 30 beställningar 
på både gamla och nya böcker. Slitaget på böckerna som lånades ut var inte 
märkbart större än vid andra bibliotek, kunde hon konstatera (Karlsson, 1969, s. 
324). 

4.3 Efter satsningen 
Inte mycket forskning berör åren efter satsningen och därför har det varit svårt att 
finna exakt det var som hände när försöksperioden tog slut. Det enda som egentligen 
går att utgå ifrån är Karlssons (1969, s. 324) egna ord som beskriver hur uppskattade 
besöken var och se på den statistik som visades av den första tidens lån.  

Däremot går det att få en glimt här och där i andra forskningsstudier som i 
förbifarten nämner Hall eller resultatet av satsningen vid Hall. En av de som nämner 
detta är Ljødal och Ra (2011, s. 478) som skriver hur kriminalvårdsstyrelsen satte 
ihop en grupp bibliotekskonsulenter 1971, efter satsningen vid Halls slut, som skulle 
sätta ihop en femårig plan för att utveckla de svenska fängelsebiblioteken. Tanken 
var att uppgradera fängelsebiblioteken i Sverige och ta reda på vad det var som 
behövde göras och vad som behövdes satsas på. Ljødal och Ra (2011, s. 478) 
skriver dock inte mer om hur det gick eller vad som blev av planen utan avslutar 
endast med att säga att gruppen lades ner 1989.  

En annan som beskriver Hallanstaltens fängelsebibliotek efter satsningens slut är 
Franzén (1996, s. 9) som besökte biblioteket 1996. Hon beskriver platsen som av 
hög standard och beskriver hur fängelsebiblioteket fortfarande håller en hög kvalité 
och biblioteksservice, samt var unikt i jämförelse med de andra fängelsebibliotek 
som hon granskade i sin studie Det svenska fängelset rannsakat som genomfördes 
1996. 

Det som går att säga om storsatsningen vid Hallanstalten är att det var ett lyckat 
experiment. Franzén (1996, s. 9) beskriver fängelsebiblioteket vid Hall som en oas 
dit intagna kan komma för att ta del av bibliotekets olika användningsområden. 
Dock går det inte att utläsa vad följderna av satsningen blev. Mycket litet är skrivet 
om det och endast en källa nämner att en grupp bibliotekarier sattes ihop för att 
undersöka möjligheterna att utrusta fler av Sveriges fängelsebibliotek. Gruppen 
upplöstes senare och efter det är det tyst i vad som hände.  

Samarbetet mellan fängelsebibliotek och folkbibliotek började även det att upplösas 
allt mer under senare delen av 90-talet och orsakerna var att pengarna inte räckte 
till. Det går att se ett mönster i hur problemen som tycks uppstå när det gäller 
fängelsebiblioteket återigen kretsar kring, vad som i den här uppsatsen har kallats 
för, det konkreta problemet, den ekonomiska bristen, när det egentligen handlar om 
det verkliga problemet, det vill säga värderingen och prioriteringen av de intagnas 
läsning. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna undersökning har varit att studera diskussionen om de 
”försummade” fängelsebiblioteken under 1950- och 60-telet i Sverige och hur 
diskussionen kring det fördes fram som problematiska utifrån artiklar och böcker 
genom WPR-ansatsens analytiska frågor. Under resultatet av analys-delen i den här 
uppsatsen kunde det konstateras vad problemet med de ”försummade” biblioteken 
var, samt vilka lösningar som gjordes. Det empiriska materialet studerades genom 
WPR-ansatsens analytiska frågor, samt speglas utifrån den tidigare forskningen. I 
detta kapitel diskuteras analysen utifrån vad som kunde identifieras som problemen 
kring och lösningarna för de ”försummade” fängelsebiblioteken. 

Genom att använda sig av Bacchis WPR-ansats och dess analytiska frågor har det 
varit lättare att finna vad de verkliga problemet är i uppsatsens frågeställning. 
Utifrån att ha tittat på den optimala lösningen, som var satsningen vid Hall, och 
ställa de analytiska frågorna som kommer med WPR-ansatsen har det gått att utröna 
vad som var det mer konkreta problemet, det vill säga den ekonomiska bristen, men 
också vad det var som var det verkliga problemet, det vill säga internernas läsning, i 
försummelsen av fängelsebiblioteken. WPR-ansatsens analytiska frågor gav en 
möjlighet att gräva sig djupare i problemen och studera hur dessa problem 
diskuterades under tidsperioden som uppsatsen berör. Genom att använda sig av 
denna ”baklänges”-variant gick det att på ett enklare sätt finna ut vad det fanns för 
problem, samt hur diskussionen och aktionerna ledde sig fram till lösningarna.   

5.1 Vad som ledde till de ekonomiska problemen 
Den ekonomiska frågan är den återkommande faktorn i problemet som ledde till att 
Källqvist (1969, s. 314) skrev att det moderna fängelsebiblioteket hörde till ett av 
biblioteksväsendets mest försummade grenar. Det var även ekonomin som 
diskuterades bland de bibliotekssakkunniga och där de såg den gemensamma 
lösningen (Källqvist, 1970, s. 21-22). Bidraget som fängelserna fått hade inte 
ändrats på över 20 år, inte ens med undantag för inflation, vilket gjorde att 
fängelserna under 50- och 60-talet inte hade råd att underhålla fängelsebiblioteken 
(Höök, 1969, s. 299). Fängelsebibliotekets budget låg dessutom i samma budget 
som för undervisning och fritidsaktivitet och eftersom de båda budgeterna var snäva 
(men kanske behövde en större budget för att kunna åstadkomma någonting mer 
signifikant) (Källqvist, 1970, s. 14) så blev det på det viset att upprustningen av 
biblioteket eller att inköp av utbudet inte skedde. Istället valdes alternativet en 
kortsiktig lösning gång på gång, det vill säga att inte göra någonting, i alla fall tills 
de blev tvungna att agera. När bibliotekssakkunniga gick samman och höjde sina 
röster så att de runt omkring det vill säga kriminalvårdsstyrelsen, Skolöverstyrelsen 
och politiker, inte hade något annat val än att mötas och prata om vad det var som 
var problemet.  

Ur det empiriska materialet går det att utläsa att samtliga personer skrev om den 
bristande ekonomin när det gällde fängelsebiblioteken och det går även att se 
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följderna av den ekonomiska bristen i samtliga texter från det empiriska materialet. 
Det visar på en enighet från de som är kunniga inom området att det inte längre gick 
att blunda för de problem som fanns med fängelsebibliotekens alldeles för låga 
anslag. Någonting som åtgärdades på prov vid Hallanstalten.  

Som en lösning på det här problemet valdes det att bland annat satsa på några 
utvalda fängelsebibliotek i Sverige, där en av dem var Hallanstalten. En stor summa 
pengar delades ut, 220 000 kronor (i motsvarighet till de 55 000 kronorna som 
tidigare varit de totalt biblioteksanslaget) för att bygga upp och utveckla 
biblioteksverksamheten vid Hall (Källqvist, 1969, s. 314). Skolöverstyrelsen och 
kriminalvårdsstyrelsen ville undersöka vad medel, utbildad personal (kompetenta 
bibliotekarier) och en bra lokal skulle ha för effekt på de intagnas användning av 
fängelsebiblioteket (Källqvist, 1970, s. 14-15; Franzén, 1996, s. 9). Det anordnades 
även en konferens, av Skolöverstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen, i Södertälje 
1969, för att föra samman kriminalvårdare och bibliotekarier. De ville försöka riva 
ner muren som fanns mellan yrkesgrupperna för att åstadkomma ett samtal mellan 
dem. Tillsammans tvingades de att prata och diskutera om de problem som fanns, 
samt hur de skulle kunna lösa problemen tillsammans om de hade möjligheten 
(Källqvist, 1970, s. 21-22).  

Efter att Stockholms stadsbibliotek lämnat över ansvaret för Hallanstaltens 
fängelsebibliotek till Södertälje kommun började bibliotekarierna där driva igenom 
det projekt som skulle bli revolutionerande inom svenskt fängelsebibliotek. 
Eftersom Skolöverstyrelsen och kriminalvårdsanstalten tillsammans satsade 220 000 
kronor på projektet vid Hallanstalten kunde de utforma ett fängelsebibliotek som 
fungerade enligt IFLAs riktlinjer (Franzén, 1996, s. 9). Skolöverstyrelsen skapade 
riktlinjer för satsningen som bland annat innefattade att rapporter skulle lämnas in 
årligen om hur projektet skulle gå, hur stadsbiblioteket skulle fördela sina resurser 
när de inte användes på anstalten, hur många timmar bibliotekarien skulle jobba, 
samt hur budgeten skulle fördelas på utbud och föremål till biblioteken (och 
bokbussens inredning). Dock var den viktigaste punkten var att de intagna skulle få 
samma biblioteksservice som alla andra medborgare i samhället, med andra ord att 
de skulle få möjlighet till direkta boklån efter fritt val och med tillgång till 
yrkeskompetenta bibliotekarier som kunde bidra med bland annat vägledning för de 
intagna (Karlsson, 1969, s. 325-326). Ett fysiskt bibliotek byggdes ut med plats för 
utbudet, platser där internerna kunde sitta, samt trivsamheter som växter och stora 
fönster. Det fanns till och med en skrivare och en bibliotekarie som var på plats i sitt 
arbetsrum 9 timmar varje vecka. För de interner som inte kunde besöka det fysiska 
biblioteket, på grund av olika anledningar, fick besök av en bokbuss en gång i 
veckan. Internerna kunde även beställa litteratur från bibliotekarien som fjärrlånade 
in böcker som inte fanns i det utbudet som köpts in (Franzén, 1996, s. 9).  

Karlsson (1969, s. 324), som var den anställda bibliotekarien på Hallanstaltens 
fängelsebibliotek, skriver om hur biblioteket användes flitigt och den höga 
lånestatistiken. Hon fortsatte att beskriva att allt lånades ut, även om deckare låg 
kvar längst på hyllan, men att läsbehovet var högt bland internerna (Karlsson, 1969, 
s. 324).  
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Det slutliga resultatet av satsningen av fängelsebiblioteket på Hallanstalten (mellan 
åren 1968-1971) blev så pass lyckad att det 1971 sattes ihop en grupp 
bibliotekskonsulenter av kriminalvårdsstyrelsen för att ta fram en femårig plan för 
att uppgradera biblioteken på anstalterna i Sverige. Dock avskaffades gruppen 1989 
och vad som hände med den femåriga planen är tyvärr oklart (Ljødal & Ra, 2011, s. 
478) eftersom forskningen inte berör vad det var som hände därefter. Den enda 
indikation som finns är när Franzén (1996, s. 9) besöker Hallanstaltens 
fängelsebibliotek och kan konstatera att biblioteket fortfarande håller en väldigt hög 
standard som är kvar sedan satsningen. 

Dock har det i den här uppsatsen kunnat konstateras att den ekonomiska biten av 
problemet inte är hela eller till och med det verkliga problem till varför 
fängelsebiblioteken var så försummade under 50- och 60-talet, även om den 
ekonomiska biten var en konsekvens av det verkliga problemet. Mer om det under 
nästa rubrik. 

5.2 Vad ledde till problemet med internernas läsning 
Efter att det kunde konstateras, genom olika röster i vårt samhälle, bland annat 
personer från det empiriska materialet i den här uppsatsen, att det fanns ett stort 
behov av att rusta upp de fängelsebibliotek som vi hade i Sverige gjordes det 1965 
en riksomfattande undersökning angående fängelsebiblioteken. Då kunde det snabbt 
konstateras att fängelsebiblioteken saknade utbildad och kompetent personal, samt 
ekonomiska bidrag, för att kunna underhålla fängelsebiblioteken (Källqvist, 1970, s. 
21). Biblioteksväsendet i Sverige blev förskräckta över det som undersökningen 
visade. Därefter kom den stora mängden artiklar och rapporter som finns med i det 
empiriska materialet i den här uppsatsen. De insåg att varken bibliotekarier eller 
fångvårdare hade kunnat upplysa politikerna om hur det verkligen såg ut eftersom 
det funnits en stor mur mellan de två yrkesgrupperna som fram tills dess inte 
passerats så många gånger. Därför inleddes det en stor informationskampanj för att 
göra politikerna uppmärksamma på situationen som rådde bland fängelsebiblioteken 
(Källqvist, 1969, s. 314). Det ledde till att Skolöverstyrelsen och 
kriminalvårdsstyrelsen (samt politikerna) började fundera ut åtgärder för att 
motverka detta förfall av fängelsets bibliotek.  

Under fängelsepredikantens tid lades det stor vikt vid att rehabilitera de intagna. Det 
lades många resurser på att visa att fängelset gjorde intagna läskunniga och gjorde 
dem till bättre medborgare genom bland annat läsningen. Det fanns ett annat fokus 
och en annan motivation till att hålla fängelsebiblioteket till en hög standard och 
kvalité, även om litteraturen då var begränsad och dominerades av religiösa texter.  

Det var dock ingen bestämd som tog över efter fängelsepredikantens uppgifter i 
fängelsebiblioteket och det fanns ingen som hade fängelsebiblioteket som en primär 
uppgift. Läsningen gick från utbildande till en mer underhållande natur och kanske 
är det så att underhållning i det svenska samhället inte är en prioritering, men ändå 
ses det som en självklarhet för den fria medborgaren. Är det därför just den 
självklarheten som gör att vi inte väljer att lägga ett värde i underhållning? För den 
intagne är det dock ingen självklarhet och det är kanske dags igen att prioritera 
läsningen och underhållningen för de som inte har det som en självklarhet. Dock 
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kom diskussionsfrågan att handla om den bristande ekonomin som 
fängelsebiblioteken hade, vilket stämde, men det som har kunnat studeras i den här 
uppsatsen är att det ekonomiska problemet inte var det primära problemet. Det 
verkliga problemet var värderingen av internernas läsning. När läsningen gick från 
att vara en rehabiliterande och utbildande fråga till att bli mer av underhållning 
sjönk dess värde.  

Efter att ha studerat artiklar, studier och andra källor till vad det var som ledde till 
försummelsen, kan det konstateras att det till en början var en liten grupp som lyfte 
ämnet. Denna grupp fick dock till slut genomslag och debatten flyttades högre upp. 
Det gick till och med så pass långt att kriminalvårdsstyrelsen och Skolöverstyrelsen, 
efter att en riksomfattande undersökning visat att förhållandena som debatterades 
var korrekta, valde att satsa på några anstalter för att se vad kompetensen och anslag 
kunde göra för förändring. Det visade sig att det kan ske en stor förändring inom 
fängelsebiblioteket när de som är kunniga inom området, det vill säga 
bibliotekarien, tillåts att vara med i uppbyggandet och besluten inom 
fängelsebiblioteken. För att kunna få en biblioteksservice i fängelsebiblioteken som 
är hållbar och även uppnår IFLAs riktlinjer krävs det att rätt kompetens finns på 
plats, inte bara fysiskt i biblioteken utan även innan vid uppbyggelsen av 
biblioteket, vid bestämmandet av utbudet, tillhanda för internerna, men också innan 
fängelsebiblioteken byggs upp, byggs om eller förbättras på något vis. Detta är 
någonting som Källqvist (1969, s. 314; 1970, s. 14-15), Höök (1969, s. 299) och 
Karlsson (1969, s. 325-326) alla tar upp i sina artiklar och böcker. De menar på att 
det är viktigt att sakkunniga inom biblioteksfrågor finns med i besluten som tas 
kring biblioteken, vare sig det är ekonomi, vilka böcker som ska köpas in, när 
problemen ska lösas eller i frågan angående läsningens vikt på anstalterna. Genom 
att låta kompetenta bibliotekarier vara med i beslutsfattandet, som annars tas av 
politiker eller fängelsestyrelser som inte rådfrågat bibliotekarierna, kan det bli rätt 
från början (Källqvist, 1970, s. 74-75).  

Satsningen vid Hall visade på vilken förändring som kan åstadkommas när 
bibliotekarier tillåts vara med från början till slut. Genom att inkludera rätt personer 
och tillåta dem att vara med och bestämma kunde Hallanstalten, i sin ombyggnation, 
bygga upp ett bibliotek som gynnande både de intagna och den tjänstgörande 
bibliotekarien, samt att de genom satsningen fick det ekonomiska stöd som 
behövdes av Skolöverstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen. Genom det ekonomiska 
tillskott och kompetenstillförseln, i form av kompetenta och yrkesverksamma 
bibliotekarier, lyckades Hall utföra en biblioteksservice som fungerade enligt IFLAs 
riktlinjer, samt att de kunde hålla biblioteket öppet så att de passade de intagna på 
det mest optimala sätt. En verksamhet som också höll i över tjugo år eftersom 
Franzén (1996, s. 9) skrev att biblioteket fortfarande höll standarden när hon besökte 
biblioteket 1996.  

Källqvist (1970, s. 74) skriver en fullgod standard aldrig kan uppnås så länge 
fängelsebiblioteken inte får tillräckligt med anslag och både centralt och lokalt 
måste bibliotekarier och kriminalvårdare gå samma för att ställa krav på politikerna 
som beviljar anslagen. Det var det som hände vid informationskampanjen och 
konferensen som anordnades av Skolöverstyrelsen och kriminalvården. Det går även 
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att se att när dessa åtgärder togs så lyckades även en förändring att ske. Det 
viktigaste är bara att när satsningen som Hall sker och blir lyckade att de inte blir en 
engångsföreteelse.  

Därför stämmer det som Nilsson (Källqvist, 1970, s. 12) så när han beskriver i sina 
memoarer att ”om goda viljor vilja” så går det att förändra fängelsebiblioteken med 
väldigt små medel. 
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Sammanfattning 
Att läsa är en självklarhet som inte har varit självklar för de som varit intagna på 
anstalter runt om i Sverige. Fängelsebiblioteket har haft en lång utveckling och har 
varit långt ifrån så bra som den hade kunnat vara. Det dröjde många år innan 
bibliotekarier ens fick tillgång till fängelsebiblioteken, eftersom det var 
fängelsepredikanten som hade ansvar för fängelsebiblioteken under många år. 
Läsningen ansågs vara mer av en rehabilitering av interner och läsningen användes 
för att göra dem till bättre människor, ett sätt att visa på att fängelset gjorde fångar 
till bättre medborgare. Genom att tvinga intagna som exempelvis var trolösa att läsa 
Bibeln eller tvinga intagna som hade problem med berusning att läsa om nykterhet 
hoppades fångvården att de intagna skulle vilja förbättra sitt liv och bli en bättre 
medborgare. På grund av detta tilldelades uppgiften av fängelsebiblioteket och 
besluten kring bland annat vilka böcker som skulle finnas där, till 
fängelsepredikanten. Det skulle dröja till en bit in på 1900-talet innan 
bibliotekarierna fick tillgång till fängelsebiblioteken. Dock blev det inte särskilt lätt 
då heller. Det fanns en hög mur mellan yrkesgrupperna, kriminalvårdsanställda och 
bibliotekarierna, och kommunikationen mellan dem var inte optimal. Det gjorde att 
arbetet motarbetades och missförstånd skedde. Bibliotekarier fick exempelvis inte 
vara med vid utformningen av nya fängelsebibliotek och det ekonomiska bidraget 
förblev detsamma i över 20 år, inte ens höjt med hänsyn för inflation.  

Det var inte förrän på 50- och 60-talet som bibliotekarier fick genombrott i frågan 
och debatten kring försummelsen av fängelsebiblioteken. Det skrevs artiklar och 
böcker inom ämnet som väckte frågan. Även artiklar från intagna publicerades och 
det blev ett högre tryck på politiker och andra beslutsfattare för att göra någonting åt 
problemen bakom fängelsebiblioteken. 

Uppsatsen berör diskussionen som fördes vid den här tiden genom en diskursanalys, 
med WPR-ansatsen och dess analytiska frågor som verktyg. Genom metoden kunde 
det konstateras att problemen som låg bakom försummelsen av fängelsebiblioteken 
inte bara var det mest uppenbara, det vill säga den ekonomiska bristen, utan 
värderingen av internernas läsning. När läsningen gick från att vara en 
rehabiliterande och utbildande fråga till att bli mer av en underhållning sjönk dess 
värde.  

Genom att ha studerat vilka diskussioner som fördes, under tidsperioden, kunde 
problemen identifieras och analyseras. Därefter identifierades lösningarna som 
utfördes och uppsatsen studerade hur lösningarna sammanstrålade i en storsatsning 
vid Hallanstalten. Satsningen gjordes av Skolöverstyrelsen och kriminalvården och 
var en av de största satsningarna som gjordes med tjänstgörande bibliotekarier, 
nybyggt bibliotek, tillräcklig budget och en gedigen biblioteksservice under 
projektets tre år. 
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