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Abstrakt 
This bachelor thesis analyses the role and identities of the prison librarian in three 

Swedish prisons in order to see how the librarians themselves understand their role and 

their different conditions. After interviewing and recording the three librarians I 

analyzed the material with the identities created by the researchers Anders Ørom and 

Trine Schreiber. Ørom mentions three identities which focus on the content both from 

the librarians´ perspective but also from the users´ perspective. A fourth one discusses 

the more practical work, for example cataloguing and classification. Two other ones 

stress the technological aspects of the librarians´ work tasks. Finally an identity is 

described by Schreiber which focuses on the experience the library is able to create 

which in some way competes with other media. It also stresses the information 

technology aspect of intermediation. The study shows that the more content-focused 

identities are mostly used by the respondents. Time and restrictions are two existent 

conditions which affect the possibilities to use the identities. Technology is discussed as 

an important part of preparing the inmates to a life after release, but is not a major focus 

for the respondents at the moment. The most important role according to the 

respondents seems to be the needs of the inmates. 
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1 Inledning 
”Det är nästan som att vara på rymmen” En utredning av kriminalvårdens bibliotek för 

klienter. Det är titeln på fängelsebibliotekarien Lo Eks (2014) rapport om nuläget för 

biblioteksverksamheten på svenska anstalter och häkten. Meningen syftar på hur en av 

klienterna beskrivit hur hen ser på verksamheten, som fungerar som ett fönster mot 

omvärlden i den annars regelstyrda miljön.  

 

Biblioteket ska vara en plats som är till för alla och som på olika sätt ska förse 

människor med information. Det ska vara anpassat till de behov som finns hos 

användarna eller de potentiella användarna. Bibliotekarien har som ett av huvudmålen 

att se till att det främjas och att information görs tillgänglig, vilket betonas i 

bibliotekslagen (SFS 2013:801, 2§). Det är, enligt Eks (2014) utredning, kriminalvården 

som beslutar om de ska anställa en egen bibliotekarie, upprätta avtal med 

kommunbibliotek, finna alternativa vägar eller inte konsultera en bibliotekarie alls.  

 

Det finns ett antal lagar, dokument och riktlinjer som kan ligga till grund för på vilket 

sätt biblioteken och bibliotekarien skulle kunna utgöra en betydelsefull resurs på en 

anstalt, men hur ser bibliotekariens roll och förutsättningar egentligen ut? Under 

utbildningens gång har inte fängelsebibliotekariens roll betonats eller fokuserats på alls, 

vilket har skapat en nyfikenhet hos mig att få veta mer om den här delen av yrket. Hur 

upplevs rollen och vad innebär den?  

 

Skribenten Henriette Zorn (2014) skriver i Biblioteksbladet att det just nu pågår en 

utveckling kring fängelsebiblioteken i Sverige där fokus för kriminalvårdens satsningar 

delvis ska ligga på innehållet i verksamheten. Forskaren Carole Bowe (2011) menar att 

biblioteksservicen på anstalter skulle kunna främja läsning och bidra till minskad risk 

för återfall. Därför menar jag att bibliotekarien kan fylla en betydelsefull roll, som inte 

endast påverkar den intagne utan också samhället i stort.  

 

Det pågår en diskussion om hur biblioteksservicen ser ut eller skulle kunna se ut i en 

fängelsekontext. Med anledning av det finner jag intresse i att försöka förstå 

bibliotekarierollen i sammanhanget. Det kommer att göras genom ett antal intervjuer 

med bibliotekarier som arbetar med någon slags service, antingen via samarbete med ett 

folkbibliotek eller genom anställning inom kriminalvården. Anledningen till val av 

bibliotekarier som respondenter för den här studien är att det ger en bild av hur de ser på 

sin biblioteksverksamhet istället för att ge en bild av hur den borde se ut. Svaren 

kommer att analyseras utifrån forskarna Anders Øroms och Trine Schreibers identiteter.  

 

1.1 Problemformulering 
Anstalters biblioteksverksamhet kan se olika ut beroende på var i landet de finns, 

eftersom det oftast är upp till varje anstalt att besluta om hur servicen ska se ut. 

Biblioteket och bibliotekariens roll kan i det här sammanhanget ha en stor betydelse 

eller vara i princip obefintlig. En del anstalter och häkten har avtal med folkbibliotek 

medan andra inte har något samarbete alls utan kriminalvårdarna sköter om det arbetet. 

Ett antal anstalter har en egen bibliotekarie (Ek, 2014, s. 3-4).  

 

I och med kriminalvårdens moderniseringsprojekt finns en vilja att också fokusera på 

just biblioteket. Projektet innebär en rad renoveringar och satsningar på bland annat 

lokaler och verksamheter. Det ska satsas mer på kvaliteten än vad som gjorts tidigare. 

Kriminalvården vill ändra på hur biblioteksverksamheten ser ut, eftersom bibliotekarien 
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och biblioteken skulle kunna fylla en roll i att bryta isoleringen för de intagna. Servicen 

och verksamheten ska alltså bli mer likvärdig oavsett var i landet anstalten eller häktet 

ligger (Zorn, 2014, s. 23). För att få en större bild av hur det ser ut har Ek under 2014 

utarbetat en rapport över det där ett antal förslag tas upp om vad som kan förbättras och 

var satsningarna kan göra störst nytta (Svensk biblioteksförening, 2014, s. 35). 

Fängelsebiblioteken skulle kunna vara en betydelsefull resurs och plats där mer fria val 

kan göras till skillnad från resten av den till stor del regelstyrda verksamheten. De kan 

vara en del i arbetet med de intagnas utbildning, rekreation och rehabilitering (Ek, 2014, 

s. 6).   

 

Problemet här är att kriminalvårdsverksamheter har olika slags bibliotekservice där en 

bibliotekarie i vissa fall inte förekommer alls. Generaldirektör Nils Öberg menar att 

bibliotekarierna kan hjälpa till att bryta intagnas isolering (Zorn, 2014, s. 23). Med 

anledning av det vill jag förstå vilken roll just bibliotekarien kan anse sig fylla.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur bibliotekarien, i de här fallen, ser på sin roll och sitt uppdrag 

när det gäller biblioteksservice till intagna på anstalt samt att se hur förutsättningarna 

kring servicen kan se ut. Det görs utifrån Øroms och Schreibers identiteter.  

 

Frågeställningarna är: 

 Hur ser förutsättningarna för biblioteksservicen ut till de intagna, enligt 

bibliotekarien? 

 Hur ser bibliotekarien på en anstalt på sin roll i relation till de intagna?  

 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen begränsas till anstalter på grund av tidsramen för arbetet, men också 

för att de intagna sitter längre på anstalter än på häkten, vilket kanske kan leda till en 

närmare kontakt med bibliotekarien. Det kommer inte att tas med fler respondenter än 

tre för studien eftersom syftet inte är att skapa en heltäckande bild av situationen utan 

endast att skapa en bredd. Med bredd menas en strävan i att täcka in alla 

säkerhetsklasser och olika slags anställningsvillkor. Andra regelverk, såsom lokala 

sådana, än de som nämns i nedanstående text kommer inte att tas upp och relateras till 

frågeställningarna på grund av större risk att känna igen vilken anstalt eller vilket 

bibliotek som beskrivs.  

Eventuell verksamhet också för personalen på anstalten tas inte med utan fokus är på 

biblioteksservicen för de intagna.  

 

1.4 Begreppsförklaringar 

Nedan kommer ett antal begrepp att tydliggöras, som förekommer i uppsatsen i olika 

omfattning.  

 

Anstaltens säkerhetsklasser. Det finns tre olika säkerhetsklasser i Sverige där klass I är 

en sluten anstalt och den som har högst säkerhet. Klass II är också sluten, men inte i den 

omfattningen som klass I. Säkerhetsklass III har den lägsta säkerhetsnivån och har inte 

några direkta rymningshinder (Säkerhetsklassificering, 2016).  

 

Roll och identitet. Författaren Thomas Brante skriver i Nationalencyklopedin att en roll 

innebär de förväntningar som finns på en viss social uppgift (2016). Bibliotekarier har 

därmed en roll just för att de är bibliotekarier och har vissa förväntningar på sig att 
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agera utifrån det. Schreiber skriver att identitet handlar om hur vi förstår oss själva både 

individuellt och kollektivt i förhållande till vårt arbete (2006, s. 18). De identiteter som 

tas upp i texten kan alltså sägas utgöra bibliotekariens roll, enligt den här uppsatsen.  

 

Fängelsebibliotek. Hit räknas all slags biblioteksverksamhet som förekommer på de 

undersökta anstalterna där servicen på något sätt sker på anstalten. I IFLA:s 

(International Federation of Library Associations and Institutions) riktlinjer, vilka 

kommer förklaras längre fram i texten, beskrivs att fängelsebibliotekservicen ska se ut 

som folkbiblioteksservicen så långt det går utefter de särskilda omständigheter som 

råder på anstalten. Det ska också finnas resurser för olika slags rehabiliterande program, 

juridiska frågor och studier (Lehmann & Locke, 2005, s. 7).  

 

Intagen/användare. De här två orden kommer att användas i uppsatsen och syftar till 

personen som sitter fängslad på anstalten.  
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2 Bakgrund 
I det här avsnittet kommer först fängelsebibliotekens historia att beskrivas för att sedan 

komma in på lagar och riktlinjer som kan vägleda bibliotekens service på anstalten. Den 

historiska överblicken syftar till att visa hur förutsättningarna har sett ut för  

att sedan fokusera på hur de ser ut i dagsläget och då mer studera själva 

bibliotekarierollen.  

 

2.1 Fängelsebibliotek – en historisk överblick 
Författaren Gunilla Franzén skriver i sin undersökning av fängelsebiblioteken att de 

första boksamlingarna började komma till fängelserna runt år 1840 på grund av att 

cellfängelsesystemet infördes i Sverige. Litteraturen skulle hjälpa den intagne att ångra 

det brott som begåtts samt att klara sig bättre i livet efter anstaltsvistelsen. Den var till 

stor del av religiöst innehåll, men även andra slags böcker kunde förekomma (Franzén, 

1996, s. 5). Författaren Torsten Eriksson skriver vidare att progessivsystemet var 

rådande i början av 1900-talet, vilket innebar att den intagne kunde få fler förmåner 

angående val av litteratur att ta del av ju längre tid som hen suttit i fängelset. Till en 

början tilläts i princip endast religiös litteratur för att successivt bli mer varierande 

(Eriksson, 1967,  s. 12-14).  

 

Byrådirektör Ingemar Lundkvist skriver i tidskriften Sociala meddelanden att 

cellfängelsesystemet avskaffades 1946, men att läsning fortfarande var en viktig del av 

verksamheten, eftersom det ansågs vara en lämplig fritidssysselsättning (1964, s. 193). 

Tolv år senare fick de kommunala biblioteken ansvaret för biblioteksverksamheten 

(Franzén, 1996, s. 5).  

 

Som författaren Göran Källqvist skriver sköttes biblioteksverksamheten oftast av 

vårdare eller assistenter samt intagna, men den kommunala bibliotekspersonalen kom 

oftast med jämna mellanrum till anstalterna. Alla anställda på anstalten fick någon form 

av utbildning inom bibliotekskunskap (Källqvist, 1970, s. 19-22). En viss censur 

förekom av litteratur som handlade om exempelvis sprängteknik, svetsning och 

brottsutredningar. Böckerna fanns på folkbiblioteket men fick inte lånas ut till anstalten 

(Källqvist, 1970, s. 23-24).  

 

Även om Sverige 1996 hade dyrast kriminalvård i Norden lades trots det allt mindre av 

kriminalvårdens budget på just biblioteksverksamheten. I slutet på 1960-talet 

uppmärksammades fängelsebiblioteken på olika sätt, men efter det stod det däremot 

relativt still på den fronten. År 1993 fick anstalterna själva besluta om det skulle finnas 

någon biblioteksverksamhet för de intagna i och med ett eget budgetansvar. Det ledde 

till att en del sade upp avtalet med folkbiblioteken (Franzén, 1996, s. 3-6). Svenska 

fängelsebibliotek levde i mitten på 1990-talet generellt sett inte upp till standarden för 

biblioteksverksamhet enligt dåvarande riktlinjer (Franzén, 1996, s. 28-29).  

 

Idag har generaldirektören ledning för hela kriminalvården medan de sex 

regioncheferna har ansvar för sin region. En anstalts-, häktes- eller frivårdschef har 

sedan ansvar för ett visst antal verksamheter (Organisation, 2016; Kriminalvårdens 

regioner, 2016). Det är oftast upp till exempelvis varje anstalt att besluta hur 

biblioteksverksamheten ska se ut (Ek, 2014, s. 3).  

 

Under september till december år 2014 fick Ek i uppdrag att utarbeta en rapport i vilken 

hon skulle undersöka hur biblioteksservicen såg ut inom kriminalvårdens verksamhet 
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för intagna runtom i landet, vilket tagits upp tidigare i texten. Utredningen kom till 

stånd eftersom dåvarande Informations- och Klientenheten ansåg att 

biblioteksverksamheten inte levde upp till de krav som ställs på en enhetlig verksamhet. 

Målet är att skapa en mer kvalitetssäkrad och enhetlig sådan på anstalter och häkten. 

Här ges förslag på vad som skulle kunna göras bättre och hur resurserna skulle kunna 

användas (Ek, 2014, s. 3).  

 

Flera av de intagna har inte stor vana att läsa och har relativt låg utbildning. Lärarna 

inom kriminalvårdens utbildning efterfrågar ett större samarbete där biblioteket bland 

annat skulle kunna fungera som stöd genom att erbjuda daisyspelare, bokprat, 

databassökningar och  bredvidläsning. Det är också betydelsefullt att se över vilka 

digitala resurser som finns för att kunna erbjuda möjlighet till digital delaktighet genom 

exempelvis ett eget bibliotekskonto för de intagna där de själva kan söka efter medier, 

e-böcker, tidningar på olika språk och talböcker (Ek, 2014, s. 4-6, 12-13). Skribenten 

Kristofer Ahlström skriver i DN (Dagens Nyheter) att ett projekt som det har satsats på 

är Godnattsagor inifrån, som innebär att fängslade föräldrar får berätta en saga som 

spelas in på cd. Den skickas sedan till den intagnes barn (Ahlström, 2014, 9 mars).  

 

Servicen på fängelser har förekommit i skiftande grad, men nu är den åter i fokus för 

kriminalvårdens verksamhet för de intagna. Litteraturens och informationens inflytande 

och betydelse har genom åren förekommit, från tron på den religiösa litteraturen som en 

väg till ett bättre liv till att betona den digitala delaktighetens möjligheter, verksamheter 

som på olika sätt kan relateras till biblioteket och dess personal.  

 

2.2 Lagar  
I nedanstående text kommer lagar att förklaras, som går att applicera på 

biblioteksservicen på anstalter, men som inte specifikt tar upp den. 

 

Bibliotekslag (2013:801).  

Här står att biblioteket ska finnas till för alla och att de ska främja allas rätt till att få 

uttrycka sig samt ta del av information i det demokratiska samhället. Läsning, kultur, 

kunskap och informationsteknik ska främjas och tillgängliggöras på olika sätt. De 

prioriterade grupperna är de med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter 

samt personer med funktionsnedsättning av något slag. Urval av utbud ska se till både 

kvalitet och allsidighet samt prioritera användarnas behov (SFS 2013:801, 2, 4-7§§). I 

lagen står det inte något explicit om fängelsebibliotek, men eftersom Lehmann & Locke 

(2005) bland annat tar upp att de ska fungera som folkbibliotek och folkbibliotek ska 

vara till för alla så tas den upp här för att uppmärksamma det. Det kommer att förklaras 

mer under avsnittet om riktlinjer. 

 

Fängelselag (2010:610). 

Enligt 5§ i kap. 1 ska de intagnas anpassning till ett liv efter anstaltsvistelsen främjas 

under tiden som personen är frihetsberövad och 1§ kap. 5 menar att den intagne får ta 

emot böcker och liknande så länge som det inte äventyrar säkerheten eller pågående 

behandling på något sätt (SFS 2010:610).  

 

2.3 Internationella och nationella riktlinjer 
I det här avsnittet kommer främst IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till fångar 

sammanställda av Lehmann och Locke samt de nationella riktlinjerna för 
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biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten att förklaras utifrån hur 

bibliotekariens roll bör se ut.  

 

IFLA står för International Federation of Library Associations and Institutions och är en 

internationell biblioteksorganisation som arbetar för alla slags bibliotek runtom i 

världen. IFLA:s Libraries Serving Disadvantaged Persons (LSDP), en underavdelning 

för folkbiblioteken, är de som står bakom riktlinjerna, vilka vänder sig till personer som 

av någon anledning har svårt att ta del av biblioteksverksamhet. Här ingår bland annat 

intagna på anstalter. Till den här uppsatsen har en svensk översättning av riktlinjerna, 

gjord av översättaren Brigitta Irvall, valts ut för att beskriva IFLA:s mål med 

fängelsebiblioteken (Irvall, 2005, s. 4). Riktlinjerna går att använda som en guide för 

utformning av den egna biblioteksverksamheten i anstalt eller häkte i enlighet med 

nationella och lokala riktlinjer samt förutsättningar. De gäller alla slags institutioner där 

människor av olika anledningar hålls i fängsligt förvar med fler än 50 intagna (Lehmann 

& Locke, 2005, s. 6, 9).  

 

Fängelsebiblioteken ska oavsett storlek ledas av en kvalificerad, utbildad bibliotekarie 

(Lehmann & Locke, 2005, s. 12). Servicen på anstalter eller häkten är en verksamhet 

där de intagna kan göra egna val till stor del och där de kan få hjälp och stöd med  

information på olika sätt inför frigivning. Biblioteken ska ge samma service som 

folkbiblioteken i den mån det går, men också se till att ha mycket juridiskt material och 

fokus på resurser som på något sätt kan stötta den övriga verksamheten på anstalten 

eller häktet. Det förekommer internationella dokument som kan ge ett underlag för hur 

servicen kan utformas. De som tas upp i det här dokumentet är: Regel 40 i Förenta 

Nationernas (FN) Standard Minimal Rules for the Treatment of Prisoners, 

IFLA/UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

Folkbiblioteksmanifest, The Charter for the Reader samt rapporten ”Education in 

Prison” antagen av Europarådet. De kommer inte specifikt att förklaras, eftersom det de 

förmedlar som anses relevant för den här studien redan tas upp i texten. En del av FN:s 

Standard Minimal Rules for the Treatment of Prisoners regel 40 tas dock upp. Här står 

att alla institutioner ska ha ett bibliotek för att kunna ge de intagna möjlighet att ta del 

av litteratur och liknande för att fylla olika slags behov (Lehmann & Locke, 2005, s. 7-

8). 

 

Lehmann och Locke skriver att samlingarna ska vara anpassade till de intagnas behov i 

form av utbildning, rekreation, kultur, information och rehabilitering. Materialet ska 

synliggöras på olika sätt genom exempelvis skyltning. Resurserna ska dels vara 

anpassade efter behov och intresse, men ska också ta i beaktande vad för slags litteratur 

som både allmänhet och kritiker uppmärksammar. Bibliotekarien ska bedöma urval 

utefter kulturell, vetenskaplig, konstnärlig och social vikt samt se till att beståndet är 

aktuellt och innehåller korrekta faktauppgifter. Urvalet ska anpassas utefter vad som 

anses lämpligt för användarna både när det gäller den litterära stilen och ämnet. 

Medierna ska fungera väl till det redan existerande beståndet samt anpassas enligt 

format för biblioteksbruk. Böckerna ska klassificeras och vara lätta att hitta i 

bibliotekslokalen eller motsvarande (Lehmann & Locke, 2005, s. 14-16).  

 

Relevanta programverksamheter och service skulle kunna vara läsarrådgivning, 

biblioteksorientering, tillgång till speciella medier, fjärrlåneservice samt referens- och 

informationsservice. Aktiviteter som på något sätt främjar läsning och självförtroende 

samt kulturella verksamheter ska anordnas av biblioteket. Personalen bör på olika sätt 

försöka ta tillvara de intagnas åsikter om verksamheten, men också fungera stöttande till 
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övriga program. Det är betydelsefullt att på olika sätt marknadsföra sin verksamhet 

(Lehmann & Locke, 2005, s. 16-18).  

 

Fängelsebiblioteket ska använda informationsteknik i så stor mån det går utan att riskera 

säkerheten på något sätt. Både personal och intagna ska få använda nätet så mycket som 

möjligt, personalen i syfte att kunna utföra en så bra service som möjligt och de intagna 

för att ha större möjligheter att klara utbildning och liknande aktiviteter som 

förberedelse till livet utanför murarna (Lehmann & Locke, 2005, s. 12).  

 

Paragraferna som tas upp i European Prison Rules betonar liknande uppgifter för 

fängelsebiblioteken, vilket leder till att de inte tas upp specifikt i den här studien 

(Council of Europe, 2006).  

 

Riktlinjer för biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten beskriver 

att biblioteken på anstalt eller häkte bör samarbeta med offentliga bibliotek och att 

verksamheten ska bedrivas av en bibliotekarie. I vissa fall kan också en intagen hjälpa 

till i den mån det går. Bibliotekarien kan stötta studier med hjälp av databassökningar, 

informationssökning av olika slag samt inneha resurser för läsning på fritiden samt i 

studiesyfte. Biblioteket ska så gott det går motivera och få de intagna att uppskatta 

litteratur, läsning och andra kulturella aktiviteter. De här riktlinjerna tar upp liknande 

rekommendationer som redan tagits upp i de internationella dokumenten eller lagarna, 

vilket är anledningen till att jag inte beskriver dem igen (Kriminalvården, 2007).  

 

Det finns som framgått en del lagar och riktlinjer som bör stötta biblioteksservicen på 

anstalter. Som Ek skriver i rapporten så vore det till ännu mer stöd om riktlinjerna 

kunde bli mer tvingande (Ek, 2014, s. 5).  
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3 Tidigare forskning och annan litteratur 
I det här kapitlet kommer folkbibliotekariens roll att diskuteras i första delen och mer 

specifikt fängelsebibliotekariens i den andra. Anledningen till val av  

uppdelning är för att bibliotekarien som utför någon form av biblioteksservice i fängelse 

ska fungera som en folkbibliotekarie. De har dock en speciell situation att förhålla sig 

till.  

 

3.1 Folkbibliotekariens roll 
Schreiber menar att det inom bibliotekarieyrket finns en diskussion om vilka identiteter 

som ska dominera där och hur yrket ska definieras. Det är en välfärdsprofession som till 

stor del följer med den offentliga sektorns utveckling. Yrket är därmed beroende av hur 

samhället ser ut och definierar sig i förhållande till det (Schreiber, 2006, s. 15). Ørom 

har sammanställt sex bibliotekarieidentiteter där en sjunde lagts till av Schreiber. De 

kommer att diskuteras längre fram i texten och fungera som teoretiskt ramverk för den 

här uppsatsen. Schreiber förklarar att de olika identiteterna kan förekomma samtidigt 

och tillsammans utgöra bibliotekariens yrke (2006, s. 18). Anna Kåring Wagman, 

dåvarande utredare för Svensk Biblioteksförening, drar slutsatsen i sin 

forskningsöversikt över bibliotekarieyrket att det är svårt att skapa en helhetsbild av det 

och att det behöver läggas ner mer tid på att försöka göra det (2008, s. 31). Det är 

därmed en relevant och viktig fråga att studera för att förstå dels hur rollen ser ut, men 

också hur den skulle kunna se ut. 

 

Forskaren Åse Hedemark har i sin avhandling studerat hur biblioteksdebatter sett ut i 

svenska medier under åren 1970-2006 och detta har gjorts utifrån en diskursanalys. 

Olika förståelser har dominerat olika mycket under åren. Avhandlingen syftar till att 

studera vilka som tar plats i medierna, hur de uttalar sig om folkbiblioteken samt hur det 

i sin tur påverkar dem (Hedemark, 2009).  

 

Under 1970-talet ses biblioteksverksamheten delvis som uppsökande och 

tillvaratagande av användarnas efterfrågan av litteratur. Biblioteken ska fungera som en 

verksamhet där olika kulturella och samhälleliga uttryck kan samlas. Diskursen och 

förståelsen benämner Hedemark som allaktivitetsdiskursen och den ska till stor del se 

till att underpriviligerade grupper av olika slag nås av den bildning som bibliotekarierna 

kan erbjuda. För att kunna ge en relevant service är det väsentligt att bibliotekarierna 

sätter sig in i användarnas situation för att förstå deras behov (Hedemark, 2009, s. 53, 

151). Det är den dominerande förståelsen av biblioteken under decenniet, men det 

förekommer en ytterligare variant under perioden om än inte i samma utsträckning, 

vilken är den bokliga diskursen. Förståelsen innebär att biblioteken ska fokusera på 

kvalitativ, tryckt litteratur, främst skönlitteratur och det läsfrämjande arbetet ska 

prioriteras. Biblioteket ska bevara kulturen och förmedla böckerna till användarna. 

Verksamheten har en slags fostrande roll, som bäst vet vad för slags litteratur som bör 

läsas (Hedemark, 2009, s. 49-50, 64, 77-78, 149-151, 153).  

 

Årtiondet efter, på 1980-talet, domineras debatterna av den bokliga diskursen. Här 

dyker en ytterligare diskurs upp som kallas den informationsförmedlande. Fokus ligger 

på att förmedla information utan att lägga någon värdering i mediet som informationen 

förmedlas genom. Bibliotekarien bör ha en bred kompetens inom teknik och 

kunskapsorganisation för att agera på ett relevant sätt. Liksom inom 

allaktivitetesdiskursen utgår verksamheten från individens behov och önskemål. 

Biblioteken ska förhålla sig neutrala medan det exempelvis inte är fallet inom 
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allaktivitetsdiskursen, där det istället framhålls att biblioteken gärna får vara politiskt 

engagerade. Även under 1990-talet syns och hörs främst den bokliga diskursen medan 

den informationsförmedlande förekommer i mindre utsträckning (Hedemark, 2009, s. 

57-59 och 151-153). 

 

Under 00-talet är den bokliga diskursen fortfarande stark, men bibliotekens roll inom 

den formella utbildningen växer. Informationsförmedlardiskursen upptar mer fokus, 

vilket gör att den diskursen och den bokliga kan sägas vara ungefär lika dominerande 

under det här årtiondet (Hedemark, 2009, s. 147 och 153-154). Hedemark skriver att 

verksamheter enligt I. B. Neumann kan förhålla sig desidentifierande till diskurser, 

vilket innebär att delar plockas från olika diskurser för att blandas samman till en 

varierande sådan (Neumann, 2003, refererad i Hedemark, 2009, s.159). Hon förklarar 

också utifrån T. Green att hur biblioteken framställs i media exempelvis påverkar hur 

allmänheten uppfattar biblioteket och på vis också vilken roll det i praktiken får (Green, 

1994, refererad i Hedemark, 2009, s. 161). Eftersom Hedemarks studie fokuserar på att 

förstå folkbibliotekens roll inbegriper den till stor grad också bibliotekarien, vilket är 

anledningen till att den tagits med här. På grund av att avhandlingen undersöker just 

folkbibliotekens roll går diskussionen också att applicera på fängelsebibliotekariens. 

Som tagits upp är bibliotekens utformning beroende av hur samhället ser ut, vilket gör 

frågan relevant. 

 

Från att ha haft en folkbildande roll började biblioteken alltmer att anpassa sig till 

användaren och se sig själva som en serviceinstitution under 1980- och 1990-talen, 

skriver forskaren Joacim Hansson i sin bok Folkets bibliotek? texter i urval 1994-2012. 

I och med teknikens anstormning utvecklades rollen till att bli alltmer inriktad på bland 

annat informationssökning, förmedling och organisering. Ett av folkbibliotekets fokus i 

verksamheten är att arbeta med så kallade informationsfattiga grupper, det vill säga 

människor som på olika sätt har svårt att nå och ta till sig information av någon 

anledning. Folkbibliotekarien ska arbeta mot alla grupper i samhället och göra sitt 

yttersta för att skapa en demokratisk omgivning och har därmed inte fokus på en enskild 

grupp. Den folkbildande identiteten är närvarande på så sätt att bibliotekariernas 

uppdrag rymmer en strävan efter att vägleda människor genom den mängd information 

och informationsteknik som samhället består av idag. Det görs i syfte att alla på lika 

villkor ska kunna vara en del av omgivningen och ha möjlighet att påverka den. 

Hansson menar också på att det finns en riktning inom bibliotekssfären som fokuserar 

på den pedagogiska rollen och det formella utbildningsväsendet (Hansson, 2012, s. 73-

80). Det här är intressant att studera då utvecklingen kring informationtekniken är stor 

och för att fungera idag krävs oftast någon form av kunskap inom området. Det är en av 

bibliotekariens huvuduppgifter. På exempelvis en anstalt ser situationen annorlunda ut 

på grund av säkerhetsrisken. Det satsas trots det på ett försök i att överbrygga 

problemen, som Ek betonar. En intressant fråga är att försöka förstå hur bibliotekarierna 

förhåller sig till problemet på anstalten.  

 

Forskarna Jan Nolin och Fredrik Åström undersöker i sin studie hur biblioteks- och 

informationsvetenskapsämnet hittar sin relevans. Det kan ses som en svaghet att ämnet 

är splittrat och tvärvetenskapligt, men författarna betonar att den påstådda svagheten 

kan vara en styrka. Ämnets fokus är information, men den kan problematiseras på olika 

sätt beroende på hur situationen ser ut och vad som ska studeras (Nolin & Åström, 

2010).  
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Författarna studerar forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap och inte 

konkret yrkesrollen eller hur bibliotekarierna uppfattar sin identitet. Eftersom fältet 

hänger ihop med bibliotekarieyrket tas undersökningen med här. Den problematiserar 

liksom Schreiber att det är betydelsefullt att vara lyhörd för sin omgivning för att fylla 

en funktion. För att sätta in det i ett konkret sammanhang här kan bibliotekariens roll i 

att stötta olika verksamheter på anstalten vara ett exempel på hur information ur olika 

aspekter kan samverka med andra områden.  

 

En modell som försöker förstå bibliotekariens roll är forskaren Maj Klassons tre 

beskrivningar. Hon menar att den så kallade förmyndarrollen innebär att bibliotekarien 

är den person som vet vad som är god litteratur samt kultur och som vill förmedla den 

till personer som inte anses ha lika mycket kunskap inom området. Om allmänheten och 

bibliotekarien däremot har en mer jämlik relation bildas istället den så kallade 

dialogrollen. Ytterligare en roll är marknadsmodellen som menar att samhällets 

förändringar påverkar bibliotekarien och skapar en köp- och säljsituation där biblioteket 

ska tillgodose användarnas behov. Biblioteket blir därmed en i princip ren  

serviceverksamhet (Klasson, 1997, s. 13-16). Modellen liknar mitt valda teoretiska 

ramverk och tas därför upp för att i analysen applicera ytterligare ett perspektiv på 

resultatet, men också för att förklara varför endast Øroms och Schreibers identiteter 

valts som teoretiskt ramverk.   

 

Forskaren Deborah Hicks undersöker hur bibliotekarieidentiteten leder till vilken 

service som ges till användarna. Studien fokuserar på hur bibliotekarierna själva 

beskriver sin identitet och roll i samhället (Hicks, 2014, s. 251-252). Bibliotekarier är 

informationsexperter som på olika sätt kan hantera information i förhållande till 

användarna. Hon skriver också att till skillnad från hur yrket ser ut uppfattar, enligt 

OCLC, en stor del av samhället fortfarande biblioteket endast som en plats för böcker 

(OCLC, 2005, refererad i Hicks, 2014, s. 251-252). Det menar författaren gör 

diskussionen kring bibliotekariens roll viktig, eftersom den informationsservice som 

skulle kunna ges kanske inte utnyttjas fullt ut (Hicks, 2014, s. 252). Service beskrivs 

som en av bibliotekariernas huvuduppgifter och kan innebära diverse former av tjänster 

såsom referensservice, läsrådgivning, tillgång till information, ordnandet av den och 

teknisk hjälp av olika slag. Det väsentligaste är att se till att användarnas behov blir 

tillgodosedda och att bibliotekariens expertis används för det ändamålet. 

Informationstekniken är en del av bibliotekariens yrke, eftersom hen delvis kan fungera 

som en slags guide eller utbildare för hur sökningar av relevant och trovärdig 

information kan gå till, istället för att endast tillhandahålla information (Hicks, 2014, s. 

258-259). Hicks tar utifrån J. Wolinsky, liksom Hansson (2012), upp hur yrkets kärna 

formar sig efter sin tid, men har kvar grunden, vilken är att allas informationsbehov ska 

tillgodoses så gott det går och på olika sätt (Wolinsky, 2000, refererad i Hicks, 2014, s. 

260). Kåring Wagman (2008) kom i sin forskningsöversikt fram till att det är 

problematiskt att bibliotekarieyrket är svårt att definiera, vilket också problematiseras i 

den här studien, som menar att om det inte klargörs vad yrket kan erbjuda samhället 

kommer heller inte dess potential att kunna användas fullt ut (Hicks, 2014, s. 266). För 

att återkoppla till Hedemarks (2009) diskurser kan det här sägas att samhället främst 

förknippar biblioteket enligt den bokliga diskursen trots att bibliotekarierna innehar en 

stor kunskap kring informationsteknik, vilket mer tillhör den informationsförmedlande.  

 

Problematiseringen kring vad bibliotekarieyrket är för något, vilken funktion det fyller 

stämmer överens med hur det ser ut på de svenska anstalterna och häktena till viss del 

eftersom Eks (2014) rapport visar att det ser olika ut på olika anstalter. 
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Biblioteksservicen används inte till fullo och det är något som i dagsläget ses som ett 

dilemma att försöka lösa. Eks utredning är en följd av detta.  

 

Informationsåtkomst är ett av huvudsyftena med verksamheten, men det läggs mycket 

fokus på biblioteket som samhällsbyggare, skriver forskaren Rachel Scott (2011, s. 192-

193). Hon påpekar också utifrån M. R. Somerville att biblioteket är en icke-

stigmatiserande plats för tillgång till information av olika slag (Somerville, 1995, 

refererad i Scott, 2011, s. 194). Det tas också upp i Hicks studie, där en av 

intervjudeltagarna menade på att hens yrke förknippades med platsen bibliotek som 

något positivt hos många användare (Hicks, 2014, s. 264). Det kopplas till den här 

uppsatsen på så vis att biblioteksservicen på anstalter beskrivs som en plats där de 

intagna kan känna sig fria i förhållande till den övriga miljön. Rollen som bibliotekarie 

är till stor del därmed att tillgodose användarnas behov utan att lägga värderingar i dem 

på något sätt. Bibliotekarierna innehar en slags avstigmatiserande identitet.  

 

Jerker Hasselkvist och Sven Ståhl har i sin kandidatuppsats undersökt hur bibliotekarier 

på folkbibliotek ser på sin roll i dagens samhälle. De använder sig av Øroms och 

Schreibers identiteter för att analysera materialet. De kommer liksom Hansson (2012) 

fram till att den mer traditionella rollen smälter samman med de nyare, mer 

informationsförmedlande rollerna. Åse Hedemarks (2009) diskursanalyser ställs också 

mot materialet (Hasselkvist & Ståhl, 2014).  

 

I avsnittet har bibliotekarierollerna betonats ur ett folkbiblioteksperspektiv. 

Utvecklingen och prioriteringarna av uppgifter som de har haft är inte helt applicerbara 

på en anstalt främst på grund av säkerheten och på de brott som de intagna är fängslade 

för. Rollerna har ändå beskrivits här för att senare kunna analyseras i förhållande till 

resultatet av den här undersökningen.  

 

3.2 Fängelsebibliotekariens roll 
Biblioteket på exempelvis en anstalt beskrivs av forskaren Vibeke Lehmann, som 

studerar fängelsebibliotek i USA, som en verksamhet olik den omgivande miljön. 

Verksamheten står för rätten att alla ska få ta del av all information, fritt. Det fungerar 

inte på en anstalt där det finns ett flertal restriktioner att förhålla sig till, vilket kan vara 

en stor utmaning för bibliotekarien. En balansgång krävs för att både ta hänsyn till de 

intagnas behov, men också till anstaltens säkerhetskrav. Studien betonar att biblioteket 

och bibliotekarien kan fungera som en frizon eller ett andningshål i en annars kanske 

mer fientlig miljö (Lehmann, 2011, s. 495). En stor skillnad mot hur det ser ut på 

folkbiblioteket är det begränsade användandet av informationstekniken, vilket beror på 

säkerhetsrisken. Det är nödvändigt, men det går att använda till viss del efter noggrann 

bedömning och kontroll. I syfte att de intagna ska klara av att leva ett bättre liv utanför 

murarna är det betydelsefullt att de får använda tekniken i den mån det går för att 

exempelvis studera (Lehmann, 2011, s. 499). Utifrån den här beskrivning av 

bibliotekariens situation kan därmed dess roll delvis sägas vara att tillgodose behoven 

hos de intagna, men samtidigt utöva en viss form av censur och övervakning över vilken 

litteratur som lånas ut.  

 

Forskarna Hilde Kristin Ljødal och Erlend Ra skildrar hur fängelsebibliotekets roll ser 

ut i de skandinaviska länderna med fokus på Norge. De skriver att bibliotekarien ska ha 

fokus på främjandet och arbetet kring kunskap, rehabilitering, kultur, läsning osv. 

Biblioteket kan skapa en atmosfär som påminner om världen utanför i form av de 

prioriteringarna (Ljødal & Ra, 2011, s. 473). Många av användarna har inte någon 
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utbildning eller arbetslivserfarenhet samt har nära familj- eller släktmedlemmar som 

också har suttit i fängelse eller haft ett problematiskt liv på något annat sätt. Flera av 

dem har också någon form av mentala problem samt lässvårigheter. Det här är fenomen 

som bibliotekarierna på olika sätt kan hjälpa till att lindra i den mån de har möjlighet. 

Som användare utanför murarna har de intagna självfallet olika behov, där vissa är 

avancerade läsare medan andra behöver mer stöd, där kanske ljudböcker kan vara en 

inkörsport till läsning. Bibliotekarien ska kunna förstå, stötta och tillgodose de olika 

behoven.  

 

Som i tidigare artikel nämns problemet att inte kunna eller ha svårigheter med att 

erbjuda internet i fängelserna. Den formella utbildningen har kommit längre med det här 

i Norge och kan erbjuda viss service, men det informella lärandet som är en del av 

biblioteket blir lidande när de inte kan erbjuda möjligheten. För att kunna ge en relevant 

service bör bibliotekarierna också arbeta för att synliggöra utbudet och verksamheten på 

olika sätt, för att det ska kunna användas till fullo (Ljødal & Ra, 2011, s. 484-488).  

 

Bibliotekarierna ska alltså fungera som kulturförmedlare och tillgodose de intagnas 

behov. Det finns en diskussion om vikten av att också få en mer 

informationsförmedlande roll utifrån den informella utbildningssfärens perspektiv. En 

viktig del som tas upp är att inte endast tillhandahålla informationen utan att också 

aktivt främja användningen av den på olika sätt.  

 

Biblioteket på anstalt kan fungera både som en verksamhet som ska se till att minska 

den digitala klyftan för de intagna samtidigt som det kan motivera till läslust, enligt 

forskaren Carole Bowe, som studerar brittiska fängelsebibliotek. Många faktorer som 

redan betonats vara väsentliga för fängelsebiblioteken tas upp också i artikeln Recent 

Trends in UK Prison Libraries, såsom att se till de intagnas behov när olika slags urval 

ska göras. Hon skriver att Prison Libraries Group arbetar för fängelsebiblioteken på 

olika sätt i England och Wales. De menar att fängelsebiblioteken fyller en roll i att de 

intagna ska lära sig hantera information på flera sätt och att förmedla litteratur som i sin 

tur kan stötta de intagna i att förstå sin omgivning ur olika perspektiv. I artikeln betonas 

att någon form av moralbedömning av litteratur inte ska förekomma utan att den slags 

censur som kan förekomma har att göra med säkerheten på något vis. En ytterligare 

säkerhetsrisk är, som tagits upp, internet. Författaren menar att det är väsentligt att de 

intagna kan använda sig av informationstekniken för att ha möjlighet till ett bättre liv 

efter anstaltsvistelsen. Fängelsebiblioteken kan stötta familjer att hålla kontakt, vilket 

programmet The Big Book Share är ett bevis på. Det fungerar på liknande vis som 

Godnattsagor inifrån. Satsningen kan leda både till bättre läskunnighet och 

upprätthållande av kontakten med de intagnas barn, men också i längden till mindre risk 

för återfall (Bowe, 2011).  

 

Forskarna Catherine Ings och Jennifer Joslin beskriver hur biblioteksservicen ser ut på 

kanadensiska fängelsen. De tar upp två utredningar som gjordes under 1980-talet som 

förklarar hur bibliotekets roll i fängelse fungerar och vad den skulle kunna användas till. 

En av rapporterna betonar att den regelstyrda och statiska kontrollen som genomsyrar 

miljön på fängelset kan brytas till viss del och bli mer dynamisk med en relevant 

biblioteksservice. De intagnas behov styr och servicen ska, som tagits upp tidigare, se ut 

som på ett folkbibliotek i den mån det går. Liknande förutsättningar och uppgifter som 

betonats tidigare tas upp även här. De intagnas användning av internet är vid tidpunkten 

förbjuden, men när bibliotekarierna får det kan det åtminstone leda till en effektivare 
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service. De har dock tillgång till vissa elektroniska resurser, men tillgång till 

information är begränsad (Ings & Joslin, 2011).  

 

Fängelsebibliotekarien Brenda Vogel, som skriver om fängelsebibliotek i USA, menar 

att anstalter på olika sätt, beroende på vad som är möjligt, bör arbeta för de intagnas 

digitala delaktighet. Hon påpekar att utan de digitala kunskaperna blir det svårt att klara 

sig i samhället. De intagna slungas ut i en miljö, som de inte lärt sig att bemästra, vilket 

leder till att de trots frigivningen har svårt att bli en del av världen utanför (2009, s. 153-

165).   

 

I sin magisteruppsats har Katarina d´ Aubigné och Katja Ehnevid undersökt hur 

fängelsebibliotekarier ser på informationsförmedling till de intagna ur ett etiskt 

perspektiv. I studien tas, liksom i den här uppsatsen, både Øroms bibliotekarieidentiteter 

och Brenda Vogels texter om fängelsebibliotek upp. Författarna kommer fram till att det 

är de innehållsbaserade identiteterna som förekommer hos bibliotekarierna, eftersom 

säkerheten försvårar användandet av teknologin och därmed informationorganisatör- 

och informationsförmedlaridentiteten till stor del (d´ Aubigné & Ehnevid, 2008).  

 

Avsnittet betonar specifika problem och situationer som kan uppkomma i och med att 

servicen utförs på anstalter. De kommer att sättas i samband med hur respondenterna i 

undersökningen ser på situationen och sin roll som bibliotekarie. 
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4 Ørom och Schreiber som teoretiskt ramverk  
I avsnittet kommer mitt valda teoretiska ramverk att beskrivas. Exempel på hur 

identiteterna, enligt mina tolkningar, kan kopplas ihop med uppgifter som skulle kunna 

förekomma på anstalt tas upp i anslutning till beskrivningarna av identiteterna för att ge 

en mer konkret bild av vad de kan innebära. Exemplena belyser hur bibliotekarierollen 

bör se ut och kopplas inte till resultaten.  

 

4.1 Øroms och Schreibers identiteter 
Ørom och Schreiber (2006) menar att samhällets utveckling också påverkar 

bibliotekariens roll (1993, s. 37). I nedanstående text kommer deras identiteter att tas 

upp och förklaras för att sedan användas som analysredskap för att förstå 

fängelsebibliotekariens roll. Ørom menar att det kan vara svårt för bibliotekarien att få 

en helhetsbild över sitt yrke och att de olika identiteterna förekommer i bibliotekariens 

arbete (Ørom, 1993, s. 41-43). Översättningarna av identiteterna är hämtade från Kåring 

Wagmans forskningsöversikt (2008, s. 8-9). De sex första identiteterna är utvecklade av 

Ørom medan den sistnämnda förklaras av Schreiber. 

 

Kulturförmedlaridentiteten 

Under 1960-talet växte en identitet fram som innebär att bibliotekarien ska förmedla den 

litteratur som värderas högt av kritiker och recensenter. Litteraturen som förmedlas ska 

vara kultiverad och erkänd. För att nå ut till användarna med utbudet är det också viktigt 

att kunna samtala med användarna och vara insatt i kultur på olika sätt för att kunna 

förmedla den (Ørom, 1993, s. 37-38). Hit kan till exempel fängelselagen räknas då den 

tar upp att böcker och liknande ska ges den intagne så länge som det inte på något sätt 

riskerar säkerheten eller pågående behandling. IFLA:s riktlinje om att se till vilken 

litteratur som uppmärksammats av kritiker och urskilja vilken social, konstnärlig och 

kulturell betydelse vissa verk har i urvalsprocessen kan sägas tillhöra den här 

identiteten. Det är bibliotekariens eller i vissa fall kriminalvårdarens kompetens och 

bedömningar som ligger till grund för val av böcker och andra medier.  

 

Ämnesspecialistidentiteten 

Under 1960-talet utvecklades ytterligare en identitet som betonar bibliotekariens roll i 

att vara expert eller åtminstone mer specialiserad inom ett vetenskapligt område eller ett 

visst ämne samt att kunna förmedla det till användaren, genom att bibliotekarien väljer 

ut litteratur som anses vara av god kvalitet. Det innebär ett tillägnande av vetenskap och 

kultur, för att också syfta till den tidigare nämnda identiteten, eftersom det är det som 

hen utgår från i sitt arbete (Ørom, 1993, s. 38). Genom att fungera som en 

informationssökningsexpert för de intagnas behov så uppstår en form av 

ämnesspecialistidentitet. Bibliotekarien ska i den mån det är möjligt leta fram och förse 

användarna med information av olika slag. Hen ska också, enligt IFLA:s riktlinjer, se 

till att utbudet innehåller korrekta faktauppgifter. Uppgifterna kan hänvisas till 

forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap, som bland annat nämns i Nolins 

och Åströms (2010) artikel. 

 

Socialarbetaridentiteten.  

Under 1970-talet utvecklades istället bibliotekariens identitet till att rikta in sig mer på 

olika användargruppers behov, både socialt och kulturellt. Den här identiteten betonar 

vikten av att försöka nå människor där de befinner sig, se vad de behöver och vill ha, 

istället för att endast vara en institution som människor söker sig till för att få 

vägledning gällande kultur och kunskap. Allmänheten är med och bestämmer vad som 
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är kultur för dem och vad som är viktigt (Ørom, 1993, s. 39). Bibliotekarien ska hjälpa 

användaren som på något vis har svårt att läsa eller ta till sig information samt motivera 

läsning och tillägnandet av kulturella aktiviteter. Uppgifterna kan hamna under en 

socialarbetaridentitet, då fokus i flera fall ligger på att försöka tillgodose behoven som 

användarna har. Användarna ska få stöd både med utbildning men också med litteratur 

och information för rekreation och rehabilitering. Flera av lagarna och riktlinjerna som 

nämnts tidigare i texten menar att det är betydelsefullt att prioritera behov och 

önskemål.  

 

Dokumentalistidentiteten.  

Det här är den hantverksmässiga sidan av biblioteksarbetet till skillnad från exempelvis 

den kulturförmedlande, som är mer innehållsinriktad. Här betonas bibliotekariens 

identitet när det kommer till att klassificera, katalogisera osv. Det handlar om att skapa 

ordning kring det material och de resurser som finns att tillgå via biblioteket (Ørom, 

1993, s. 38-39). Som IFLA:s riktlinjer tar upp ska materialet ordnas och klassificeras så 

att de lätt kan hittas av användarna, en uppgift som hamnar under den här kategorin.  

 

Informationsorganisatöridentiteten.  

En mer teknologisk identitet utvecklades därefter som handlar om att organisera 

information utifrån specifika verksamhetsinriktade behov. Det är väsentligt att kunna 

organisera och skapa tekniska system för att nå den information som behövs. Den här 

samt den nästkommande identiteten tillhör en mer teknologisk inriktning till skillnad 

mot de tidigare nämnda (Ørom, 1993, s. 39-40; Schreiber, 2006, s. 38). Ek föreslår till 

exempel användning av Library PressDisplay, en databas som skulle kunna användas av 

de intagna för att läsa tidningar på olika språk och ta del av vad som händer i omvärlden 

(2014, s. 5).  

 

Informationsförmedlaridentiteten.  

Här handlar det om att kunna förmedla information genom teknisk orientering. Det är 

viktigt att känna till hur en med hjälp av informationstekniken kan ta sig fram på ett 

effektivt sätt genom informationsflödet (Ørom, 1993, s. 40). Det efterfrågas mer 

samarbete av det slaget mellan biblioteket och utbildningen, enligt Eks (2014) rapport.  

 

Upplevelseförmedlande identiteten. 

Schreibers sjunde och sista identitet menar att konkurrensen mellan biblioteket och 

medietjänster leder till att bibliotekarien genom olika upplevelser vill försöka få 

användarna att prioritera och vilja komma till dem. Bibliotekarien har en roll som 

informationsteknisk förmedlare av information (Schreiber, 2006, s. 39). Godnattsagor 

inifrån kan vara en aspekt av identiteten, eftersom det är en upplevelse som biblioteket 

tillhandahåller och som delvis konkurrerar med övrig verksamhet. 
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5 Metod  
I det här avsnittet kommer urval, reflektioner kring val av metod, etiska aspekter samt 

hur analysen kommer att läggas upp att förklaras.  

 

5.1 Halvstrukturerad livsvärldsintervju 
Jag har valt att uföra intervjuer av tre fängelsebibliotekarier utifrån min intervjuguide. 

De arbetar under olika förutsättningar, men med service på anstalt av något slag och på 

något sätt. Anledningen till mitt val av metod är att undersökningen ska ge en bild av 

hur bibliotekarierna upplever sina identiteter, vad just deras erfarenheter av sitt arbete 

med de intagna är, vilket är kännetecknade för intervjumetoden enligt författarna Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2014, s. 142-143). Eftersom jag vill undersöka 

intervjupersonens erfarenheter och vara öppen för att nya dimensioner om ämnet kan 

uppstå under intervjuns gång, så är studien explorativ (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

155). Om det exempelvis går att skönja en ytterligare identitet kommer det att 

diskuteras i den övergripande diskussionen, eftersom resultat och analys delas in efter 

Øroms och Schreibers identiteter.  

 

Intervjun är en så kallad halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilket har valts med tanke 

på att undersökningen syftar till att utifrån vissa teman och frågor låta intervjupersonen 

svara relativt fritt, för att få en inblick i deras livsvärld. En livsvärldsintervju vill 

försöka förstå hur personen som intervjuas ser på sin omgivning, sin verklighet för att 

sedan tolka och analysera vad det kan innebära. Det ska inte vara som ett vanligt samtal, 

men inte heller så styrd som ett frågeformulär utan utgå från vissa teman, större frågor 

som intervjun bygger på (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Intervjuguiden utgår från 

temana bibliotekariens bakgrund, verksamhet och organisation, relation till de intagna, 

anställningsvillkor och riktlinjer, samarbeten och eventuella framtidsförhoppningar. De 

här större frågorna har sedan brutits ner i ett antal mindre för att det ska vara lättare att 

svara på dem (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 173-174). Både de större och de mindre 

frågorna syftar till att svara på studiens två frågeställningar. Vid frågor angående 

riktlinjer och lagar har jag fokuserat på sådana som är specifika för arbetet på 

fängelsebiblioteket. Skiljer de sig från folkbibliotekets eller fungerar det på liknande 

vis? 

 

En invändning mot att använda intervju som metod kan vara att tolkningarna och 

analyserandet av det empiriska materialet kan leda till en skev subjektivitet, när olika 

personer kan tolka ett material på mer än ett sätt. I och med att jag har tagit upp vilka 

kategorier som kommer att användas för att analysera materialet och analysförfarandet 

beskrivits kan den subjektiviteten mer sägas vara av perpektivistisk karaktär. Det kan i 

sin tur ge intressanta dimensioner av ett problem (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 212). 

Ett ytterligare dilemma kan vara maktaspekten som till viss del förekommer i intervjun. 

Intervjupersonen bestämmer vilka frågor som ska tas upp och hur de sedan ska tolkas 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 52). Det är något som inte går att komma ifrån i den här 

undersökningen, men i och med att tillvägagångssätt, frågor samt analysförfarande har 

redovisats finns möjlighet att se hur jag har tänkt och förhålla sig till det vid tillägnandet 

av resultat och analys. Jag väljer också att utföra undersökningen på egen hand, vilket 

kan leda till att reliabiliteten påverkas. Som Kvale och Brinkmann skriver handlar 

reliabilitet om studiens tillförlitlighet (2014, s. 295-296) och i och med att endast jag 

tolkar intervjusvaren kan det delvis ifrågasättas. Som svar också på föregående kritik 

redovisas hur studien har gått tillväga, vilket leder till att andra kan se hur jag tänkt. 
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Intervjuerna, som tog mellan ca 30-40 minuter per gång, spelades in via en diktafon för 

att sedan transkriberas. Eftersom jag i efterhand ville utveckla vissa frågor togs åter 

kontakt med samtliga respondenter antingen via telefon eller mail. 

 

5.2 Urval 
Urvalet är ett avsiktlighetsurval där anstalterna och deras bibliotekarier utsetts på grund 

av de kriterier som ska finnas med, som tas upp under kapitlet om avgränsningar. Ett 

urval som valts med avsikt förklarar författarna Barbara M. Wildemuth och Leo L. Cao 

innebär att respondenterna representerar det som ska studeras (2009, s.129-131). För att 

få en bredd i arbetet studeras anstalter ur säkerhetsklass I, II och III samt både de som 

har avtal med folkbibliotek och de som har egenanställda bibliotekarier. Eftersom 

empirin består av endast tre respondenter går det inte att generalisera utifrån materialet. 

Det hade varit intressant att få en ännu större bild av hur verksamheten ser ut. Syftet 

med studien är att få en bild av hur bibliotekariers roll och förutsättningar kan se ut, 

vilket kan besvaras med hjälp av de respondenter som valts ut här. Som Kvale och 

Brinkmann skriver så förekommer en kritik mot att använda få intervjupersoner för att 

söka svar på forskningsfrågorna. Eftersom syftet som sagt är att se hur det kan förhålla 

sig utifrån en viss bredd svarar ändå metoden upp mot syftet (2014, s. 213).  

 

5.3 Etik 
Fyra forskningsetiska principer har följts i arbetet med intervjuerna, principer som 

författaren Alan Bryman betonar som väsentliga. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att respondenten har fått information om vad syftet med studien är samt att 

svaren endast kommer att användas för den här forskningsfrågan. Samtyckeskravet har 

tillämpats genom att de berörda deltagarna godkänt att vara med. Genom att inte skriva 

ut varken respondentens namn, verksamhetens namn eller annan bakgrundsinformation 

om personen ifråga används också konfidentialitetskravet. Slutligen tillämpas 

nyttjandekravet eftersom det empiriska materialet inte ska användas till något annat än 

den här undersökningen (Bryman, 2011, s. 131-132).  

 

5.4 Analys med fokus på mening 
I analysen kommer svaren från de större frågorna att delas in under Øroms och 

Schreibers olika identiteter. Det görs i syfte att förstå hur bibliotekariens roll ser ut 

utifrån deras egen syn på det. Innan det kommer biblioteksservicens förutsättningar att 

beskrivas utifrån respondenternas svar. Det kommer så småningom att mynna ut i en 

bredare analys och diskussion om vilka av Øroms och Schreibers identiteter som 

förekommer, vilka som inte syns lika mycket och om det eventuellt finns någon 

ytterligare identitet som inte tagits upp i det teoretiska ramverket.  

 

Jag väljer att koda mitt material, vilket innebär att jag delar in uttalandena i kategorier. 

Kategorierna är Øroms och Schreibers identiteter, men i och med att studien är 

explorativ är den öppen för att andra dimensioner kan uppstå. Långa stycken av det 

empiriska materialet kommer att koncentreras i kortare meningar där huvudsyftet med 

uttalandet framgår, så kallad meningskoncentrering, vilket Kvale och Brinkmann 

förklarar (2014, s. 245-250). När det har gjorts kommer jag att försöka identifiera det 

som sägs i relation till identiteterna. Ett exempel på hur meningskoncentreringen har 

sett ut är att jag tagit ett stycke som beskriver hur vissa böcker inte ska lånas ut till 

användarna, strukit över det med en viss färg, brutit ner det till en mening som kan vara 

att viss censurfunktion förekommer. Efter att det gjorts kopplas de meningarna eller 
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påståendena till identiteterna. Anledningen till val av analysmetod är att det skapar en 

situation där jag noggrant kan gå igenom styckena i texten och successivt bryta ner dem 

för att lättare se om de kan tillhöra en viss identitet. Det skapar flera steg i 

genomgången av empirin.  
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6 Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer verksamheterna och deras förutsättningar att beskrivas för att 

sedan komma in på identiteter. Alla namn är fingerade för att ta hänsyn till 

konfidentialiteten. Jag väljer att inte ta upp respondenternas bakgrund, också med  

tanke på konfidentialiteten samt för det inte anses nödvändigt för att förstå det som ska 

undersökas. Exakt antal platser på anstalten skrivs inte ut med tanke på 

konfidentialiteten utan ett ungefärligt antal har istället valts. Intervjuerna ägde rum på 

respektive stadsbibliotek. Tage stämde jag möte med på stadsbiblioteket där han hämtar 

depositionerna till anstaltsbiblioteket. Jag väljer att slå ihop resultat och analys, 

eftersom jag anser att det ger en tydligare bild av vad studien resulterar i. Analysen 

utifrån Øroms och Schreibers identiteter kommer också att kopplas till tidigare 

forskning och annan litteratur. Anledningen till valet av att slå ihop detta är för att det 

tydligt ska framgå vad som hör till de olika identiteterna. I en mer övergripande 

diskussion i nästa kapitel kommer jag att besvara frågeställningarna utifrån vad som 

kommer fram i det här avsnittet.  

 

6.1 Presentation av anstalten och biblioteksservicens förutsättningar 
Förutsättningarna som förklaras nedan kommer att begränsas till att gälla lokal, 

samarbeten, antal timmar på anstalten, möjligheter till utbud och tillgång till 

informationsteknik. De har valts ut för att jag anser att det kan ge en bild av vilka 

möjligheter och problem som kan förekomma angående servicen. Förutsättningarna 

begränsas också utefter hur de tas upp av respondenten. De används i den mån de är 

relevanta för en viss identitet.  

 
6.1.1 Bibliotekarie anställd vid kriminalvården, säkerhetsklass II 

Tage arbetar med biblioteksservice på en anstalt med mellan 50-100 platser i 

säkerhetsklass II. Anstalten är därmed sluten, men har inte så hög säkerhet som klass I, 

vilken har den största säkerheten. Biblioteket finns på anstalten och Tage är anställd vid 

kriminalvården. Det finns inte någon specifik lokal för biblioteket utan det ligger i 

samma rum som matsalen. Tage är där en gång i veckan, tre timmar på 

eftermiddagen/kvällen. Användarna kommer till biblioteket i omgångar och mellan de 

gångerna finns det ibland tid för andra sysslor. Det är oftast tre grupper som kommer 

och de intagna som arbetar i köket brukar vara intresserade av de medier han har med 

sig.  

 

Han har inte budget till att köpa in böcker utan de som finns på anstalten är de enda som 

förekommer där permanent. En del av de böckerna är gamla och Tage försökte en gång 

att köpa in en specifik bok för egna pengar, men han fick i slutändan stå för den 

kostnaden själv. Avtalet tillåter dock att bibliotekarien får ta med depositioner från 

stadsbiblioteket för att fylla upp med mer aktuell litteratur av olika slag. Fjärrlån tilläts 

förr, men har nu dragits in på, vilket alltså begränsar Tage till att förse användarna med 

litteratur från den samlingen som finns på anstalten samt med det som finns på 

stadsbiblioteket. Han betonar dock att det finns en hel del medier där, på exempelvis 

olika språk.  

 

Det sker inte något stort samarbete mellan Tage och andra bibliotekarier eller 

kriminalvårdare. Vakterna hjälper dock till ibland med kraven på böcker. I vissa, få fall, 

lånar han inte ut litteratur till användarna om innehållet kan anses vara olämpligt av 

någon anledning. I sådana lägen kan kriminalvårdarna ge råd och stöd inför ett beslut. 

Nästan all slags litteratur kan lånas ut, men inte filmer, dataspel och liknande. Det är 
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inte tillåtet eftersom de inte lånar ut den sortens medier till institutioner. Tidskrifter 

lånas inte heller ut, varför vet han inte säkert. Han tror att det kan bero på att 

användarna på stadsbiblioteket skulle bli lidande, då den kanske oftast inte finns inne 

där i sådana fall.  

 

Informationsteknik förekommer inte alls i Tages arbetsuppgifter, utan sådana sökningar 

får ske på annan plats. Användarna har inte heller tillgång till internet eller liknande i 

biblioteket. Det finns diskussioner om att införa fler sådana uppgifter för bibliotekarien, 

men läget ser alltså inte ut så nu. Tage menar att det också hade varit relevant om ett 

större samarbete med Lärcentrum, som finns på anstalten, hade förekommit. Han säger 

att de exempelvis har möjlighet att köpa in koranen till de som önskar medan han som 

sagt inte har någon budget alls.  

 
6.1.2 Bibliotekarie anställd vid stadsbiblioteket, säkerhetsklass II och III 

Saga är anställd vid stadsbiblioteket, som anstalten har avtal med. Anstalten består av 

såväl 100-150 platser i säkerhetsklass II som 20-50 platser i säkerhetsklass III. Den 

förstnämnda säkerhetsklassen innebär att anstalten är sluten, men att säkerheten är den 

nästhögsta. Säkerhetsklass III har inte några direkta rymningshinder och har den lägsta 

nivån av säkerhet.  

 

Varje vecka åker Saga samt en chaufför, som är assistent, med bokbussen till anstalten 

och stannar där i ca en och en halv timme. Varje avdelning, eller paviljong som det 

kallas, får dock besök var tredje vecka. De intagna får gå dit med sin avdelning och de 

har mellan 30-60 minuter på sig att låna böcker och liknande.  

Det finns inte så mycket tid till annat än beställningar, utlåning, återlämning och 

liknande. Det är mycket folk i bussen vid besöken. Ibland är de själva med användarna, 

men bibliotekarien och chauffören har ett larm att använda om något skulle hända och 

det finns alltid någon vårdare nära tillhands. Det har dock aldrig inträffat något under 

den tid hon varit där.  

 

Bussen är tolv meter lång där prioriteten är att få med så mycket litteratur som möjligt 

vid besöken till anstalten. Vid lån och sökning av litteratur finns tillgång till 

stadsbibliotekets katalog i bussen, men användarna kan inte söka själva utan det görs av 

bibliotekarien eller chauffören. Ibland verkar det som att vårdare kan hjälpa de intagna 

att söka efter böcker, men annars har de inte tillgång till internet.  

 

Stoppet på anstalten ser hon som vilken hållplats som helst. Viss tvekan inför litteratur 

kan förekomma vid beställningar, men då kan vårdare rådfrågas, eftersom de känner de 

intagna bättre än vad Saga och chauffören gör. På grund av att det är en institution 

gäller liknande regler för Saga som för Tage att inte exempelvis spelfilmer får lånas ut. 

Det förekommer inte något direkt samarbete med andra bibliotekarier eller 

kriminalvårdare. Ett visst samarbete kan dock skönjas mellan psykologerna i terapin 

och bokbussen i och med att användarna blir tipsade om relevanta böcker som 

bibliotekarien försöker tillhandahålla. Samarbete föreslogs även av en vårdare som 

menade att de kanske kunde scanna över bussens utbud för att de skulle ha möjlighet att 

se om en viss bok borde förbjudas i ett visst fall. Hon kan förse användarna med 

kurslitteratur om den finns i bibliotekssystemet, men inte beställa interurbant. 
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6.1.3 Bibliotekschef anställd vid stadsbiblioteket, säkerhetsklass I 

Oliver är också anställd vid ett stadsbibliotek, som har avtal med kriminalvården. 

Anstalten har hög slutenhet och tillhör klass I på säkerhetsskalan, vilken är den högsta 

och har 100-150 platser. Oliver eller annan bibliotekarie kommer dit tre gånger i 

veckan, tre eftermiddagar. Biblioteket ligger i en lokal på ca 20 kvadratmeter där 

utrymmet i princip endast tillåter lån och där det finns ett grundbestånd på ca 5000 

böcker. Det finns därmed inga studieplatser eller liknande. Varje avdelning, eller 

paviljong, har en halvtimme på sig per vecka att besöka biblioteket och det sker 

avdelningsvis. Inte fler än runt trettio användare besöker bibliotekarien samtidigt. Det 

görs i syfte att minska risken för hot och liknande. Vid lån eller beställningar skriver 

han upp vad de vill ha, för att sedan söka efter det på stadsbiblioteket. Det kan ibland ta 

tid i och med att de kanske kommer fram till att de ändå inte riktigt förstod vad 

användaren var ute efter. Då får de fråga om det nästa gång igen och det dröjer 

ytterligare innan boken når användaren.  

 

Informationstekniken får endast användas i begränsad mängd av de intagna som 

studerar, men där fyller i dagsläget inte bibliotekarien någon direkt funktion. Oliver 

påpekar att vissa databaser hade varit relevanta på anstalten i syfte att nå information, 

som exempelvis Library PressDisplay. Tidskrifter lånas inte ut längre, eftersom det 

skapade diskussioner om vem som lånade tidskriften först. Det var dessutom svårt att få 

tillbaka dem.  

 

Förutom böckerna på anstalten kan också en hel del medier lånas både från 

stadsbiblioteket och via fjärrlån. I avtalet mellan stadsbiblioteket och anstalten betonas 

kurslitteratur, ordböcker till alla som vill ha samt litteratur på andra språk som 

prioriterade insatser. Anslaget, som Oliver säger, är 80 000 per år till media, vilket han 

menar räcker för att tillgodose behoven hos användarna. Det sker inte något direkt 

samarbete med annan personal förutom i syfte att få stöd kring vilken litteratur anstalten 

inte vill att de intagna ska låna. Filmer lånas inte ut heller. Oliver hade önskat ett större 

samarbete med utbildningen på anstalten för att stötta i form av kompletterande lättlästa 

böcker, boktips och liknande.  

 

I avsnittet har ett antal olika förutsättningar tagits upp om hur respondenterna uppfattar 

sin situation. De kommer i analysen under nästa avsnitt att relateras till identiteterna och 

annan litteratur.  

 

6.2 Bibliotekarieidentiteter i empirin  
Här kommer först bibliotekariernas arbetsuppgifter att beskrivas för att sedan i 

anslutning till varje identitet analyseras med hjälp av Øroms och Schreibers identiteter. 

Analysen slås ihop med tidigare forskning och annan litteratur samt de olika 

förutsättningarna som förekommer inom de undersökta biblioteksverksamheterna.  

 
6.2.1 Kulturförmedlaridentiteten 

Tage redogör för hur han brukar fylla depositioner med böcker till anstalten från 

stadsbiblioteket. I det här läget är det han som väljer ut vilka böcker han tycker är bra, 

som är relevanta just nu och som de intagna kan vilja ha. Han menar också att allting 

ska vara fritt att låna, men att det ibland inte är lämpligt och att han då inte lånar ut det, 

efter att kanske ha diskuterat det med kriminalvårdarna.  

 

Saga beskriver hur de försöker se till att ha en välfylld buss med många nya böcker. 

Hon tar också upp ett exempel där en bok beställdes av en av användarna, som i ett 
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senare skede visade sig vara problematisk. Efter att en av vårdarna hade berättat om 

boken sade Saga att den tog parti för värderingar som skär sig väldigt i relation till 

värderingar i övrigt. Författaren hade menat att kvinnan får skylla sig själv i lägen där 

hon har kort kjol och blir antastad av någon; det är något hon egentligen vill ska hända. 

Det stod kanske inte specifikt så enligt Saga, men undertonen var av sådan karaktär. I 

det här läget handlar det om värderingar som ska gälla samhället i övrigt, vilket leder till 

att hon, när boken kommer tillbaka, ska föreslå att den gallras. Egentligen ska 

användarna inte nekas att låna böcker påpekar Saga, men i vissa fall kan hon känna en 

tveksamhet och då rådgör hon med vårdarna eftersom de känner de intagna bättre än 

vad hon gör. De har större koll på vad som kan påverka vissa på ett negativt sätt och vad 

som kan fungera i ett annat sammanhang. Ungdomstidningar som Frida och Julia tas 

bort från bussen innan besöket på anstalten. Litteratur om vapen, såsom vapenkataloger 

exempelvis, lånas inte ut. 

Saga förklarar hur de ett tag brukade skylta med vissa böcker som de tänkte kunde 

fungera som uppbyggelselitteratur. Det kändes alltför präktigt och nästan lite påfluget, 

eftersom användarna hittar böckerna ändå.  

 
Ja vi har slutat med det höll jag på att säga. Vi gjorde det ett tag, vi gjorde sådana 

här, ja uppbyggelsehylla typ. ”Bli-snäll-hylla”, nej men, nej men det kändes lite 

så här, lite präktigt och lite påfluget nästan. Jag, man kände liksom att ta bara, 

ställer upp de här böckerna då om hur man blir en bättre människa så att säga och 

det känns lite, alltså de hittar de böckerna ändå. Det är, det är lite så där peka 

finger att nu ska du läsa de här så blir du. 

 

Oliver har en lista som kriminalvården sammanställt för att han och hans kollegor ska 

ha riktlinjer att följa vid urvalet av bestånd. Otillåtna böcker skulle till exempel kunna 

vara Nordisk kriminalkrönika, som är en årsskrift. Där står att läsa om olika slags brott 

som begåtts och risken finns att de intagna kan komma att läsa om sig själva, vilket 

anstalten inte vill att de ska ha möjlighet till. Bibliotekarierna har stöd av 

säkerhetsgruppen på anstalten vid osäkerhet om viss litteratur. Det är i sådana lägen upp 

till dem att ta beslut. Litteratur som är våldsinspirerad samt handlar om vapen är 

exempel som inte tillåts utan förekommer på svartlistan över böcker som inte lånas ut.  

 

Analys 

Beskrivningarna ovan tolkar jag som tillhörande den kulturförmedlande identiteten. 

Viss litteratur anses, antingen av bibliotekarierna själva eller av annan anstaltspersonal, 

inte vara lämplig för de intagna av olika anledningar. Den kulturförmedlande identiteten 

syftar till att bibliotekarien förmedlar litteratur som anses vara av god kvalitet. Här väljs 

den bort med anledning av att den anses vara av skadlig karaktär, vilket kopplas till 

identiteten. Saga förklarade också hur de för ett tag sedan byggde upp en hylla med 

böcker som de ansåg skulle kunna fungera i syfte att ändra kriminella levnadsbanor. 

Även om den insatsen inte längre utförs kan den sägas tillhöra den kulturförmedlande 

identiteten eftersom bibliotekarierna valde ut vilken litteratur som höll kvalitet och som 

de trodde kunde vara av godo för användarna. Hon säger också att de försöker fylla 

bussen med mycket ny litteratur, vilket skulle kunna ses som kulturförmedlande i de 

fallen där den är uppmärksammad och högt värderad av kritiker. Det kan därmed bero 

på vilken slags litteratur det handlar om. För att kunna välja ut böckerna är det 

väsentligt att vara insatt i vad som ges ut och hur det tas emot. Att dels vara insatt i 

kultur, men också veta hur den kan förmedlas på ett relevant sätt till användarna betonas 

som betydelsefullt inom den kulturförmedlande identiteten. När bibliotekarien väljer 

vilka böcker som ska följa med bussen är det i sig också kulturförmedlande. 

Depositionerna som Tage samlar ihop hör delvis också hit, eftersom han är den som 
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väljer ut litteraturen i viss mån utifrån vad han tycker är bra. Han gör det dock i syfte att 

också försöka förstå vad användarna vill ha. Det sistnämnda tillhör mer 

socialarbetaridentiteten.   

 

Den bokliga diskursen kan sägas vara rådande inom biblioteksservicen till viss del i alla 

de tre undersökta fallen. Hedemark (2009) menar att bibliotekarien inom det här 

området genom litteraturen ska inneha en slags fostrande roll där hen bättre än 

användaren själv vet vad som är relevant att läsa. Som Lehmann (2011) tar upp i sin 

artikel om fängelsebibliotek i USA, krävs det en balansgång mellan just intagnas behov 

och säkerheten på anstalten. Respondenterna måste förhålla sig till det på ett eller annat 

vis. Det ska, enligt Bowe (2011), inte förekomma en moralbedömning av litteraturen 

alls utan den så kallade censuren som råder ska endast ha med säkerheten att göra. 

Utifrån att ha tolkat respondenternas svar dyker den här aspekten av den 

kulturförmedlande identiteten upp till stor del i arbetet, även om andra förekommer till 

viss del, såsom hyllan med uppbyggelselitteratur. Den förekommer dock inte längre och 

problematiserades av Saga. Alla tre betonar att det är viktigt att i första hand se till 

behoven hos de intagna, men att det inte helt och hållet går att tillämpa. Säkerheten är 

viktig att ta hänsyn till. Uppbyggelsehyllan hade kunnat fungera som en slags 

moralbedöming, men gjorde inte det i och med att de intagna också fick låna annan 

litteratur. Hyllans syfte var att visa på vilka böcker bibliotekarierna i det läget trodde 

kunde vara relevanta för användarna. Förmyndarrollen som Klasson (1997) tar upp i sin 

modell hör till viss del samman med identiteten. Jag tolkar den som att Øroms identitet 

skulle kunna fylla samma funktion som Klassons, eftersom båda innebär att användarna 

inte besitter lika mycket kunskap inom området som bibliotekarierna gör.  

 

Förutsättningarna för att inneha den här identiteten beror till stor del på vårdarna och 

hur riktlinjer eller liknande ser ut för urval. Alla respondenter menar att de kan vända 

sig till personalen på anstalten för att få stöd i besluten, kanske för att de känner de 

intagna bättre och vet vad för slags litteratur som skulle kunna påverka någon negativt i 

ett visst fall. Som Bowe (2011) också tar upp, påpekar alla respondenterna att de 

använder censurfunktionen endast i nödfall och att utgångspunkten är att användarna 

ska få låna och ta del av information som vilken användare som helst så långt det går. I 

och med att det för Tages del inte finns budget till att köpa in den litteratur han anser 

behövs eller fjärrlåna den, går inte identiteten att tillämpa fullt ut. Varken Saga eller 

Oliver är begränsade i så stor mån.  

 

IFLA:s riktlinjer menar att ett av urvalskriterierna ska vara allmänhetens och kritikers 

uppmärksamhet kring resurserna. Det är bibliotekarien som ska bedöma urval utefter 

kulturell, konstnärlig och social vikt. Bibliotekslagen påpekar att kvalitet är 

betydelsefullt att ta med i bedömningen vid beslut som de här. Det kan tillämpas genom 

exempelvis depositioner och fokus på ny litteratur. Kultur och kunskap ska 

tillgängliggöras, enligt bibliotekslagen. Det görs på olika sätt av respondenterna. I 

fängelselagen står att den intagne får ta emot böcker och liknande så länge som det inte 

äventyrar säkerhet eller behandling på något vis, vilket deltagarna tillämpade på olika 

sätt.  

 

Förutsättningarna kan därmed verka begränsande i vissa fall, men ibland menar lagar 

och riktlinjer att det är nödvändigt. Identiteten tillämpas i arbetet på anstalten och det 

finns inte någon stor skillnad mellan respondenterna med undantag av 

budgetmöjligheterna. Förutom uppbyggelsehyllan kan dock identiteten i huvudsak 

användas ur perspektivet att viss litteratur anses vara av skadlig karaktär enligt personal 
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och ska därför inte lånas ut istället för att mer betona vad som är god kvalitet och 

fokusera på det. Depositioner och ny litteratur skulle dock kunna ses ur den sistnämnda 

aspekten. 

 
6.2.2 Ämnesspecialistidentiteten 

Tage skildrar hur han exempelvis försöker tillgodose olika slags behov och intressen, 

vilket kan innebära litteratur om hundar, programmering, akvariefiskar och 

körkortsböcker. Någon gång fick han en beställning på litteratur som användaren skulle 

förkovra sig i, eftersom hen tänkte starta upp en företagsverksamhet av något slag. 

Användaren kan ibland fråga efter böcker om ett visst ämne och då försöker Tage 

utefter bästa förmåga att söka och sovra bland material han finner.  

 

Saga beskriver att användarna ibland beställer litteratur ämnesvis, men ibland vet vilken 

bok de vill ha; det varierar. Hon säger att de lånar många böcker om samhälle, 

psykologi och juridik bland annat.  

 

Kvalificerad litteratursökning tas upp av Oliver för att betona att det är en av 

bibliotekariens kompetenser som kommer till användning på anstalten. Ibland beskriver 

användaren luddigt vilken område hen är intresserad av, kanske kombinerat med att 

litteraturen ska vara på annat språk, vilket kan leda till en del detektivarbete. Efterfrågan 

på facklitteratur har blivit större över åren, där ämnen som psykologi, religion, träning 

och kriminologi kan dyka upp. 

 
Mm, å andra sidan så blir det ganska mycket utav det här med kvalificerad 

litteratursökning, med faktalitteratur alltså, plus andra språk. 

 

Analys  

Ämnesspecialistidentiteten innebär att vara insatt i vetenskap eller ett visst 

ämnesområde på något sätt samt att kunna upplysa om och förmedla kunskapen. Här ser 

jag det som att den kvalificerade informationssökningen i sig kan vara ett expertområde 

i och med att yrket hör ihop med det vetenskapliga fältet biblioteks- och 

informationsvetenskap. På grund av att det är sökning av faktalitteratur och 

förmedlandet av den som betonas kan det också delvis sägas tillhöra den här identiteten 

på grund av att det krävs en viss fackkunskap för att kunna förmedla relevant litteratur. 

Tages, Sagas och Olivers förmedling av facklitteratur kan delvis räknas in i 

socialarbetaridentiteten, eftersom de uppfyller behov som efterfrågas. De betonar inte 

direkt att de är experter inom ett vetenskapligt område eller liknande. I och med att det 

handlar om att de förmedlar facklitteratur kan uppgiften tendera att tillhöra identiteten. 

Förmedlingen innebär en viss insatthet inom de områden som efterfrågas, eftersom 

användarna inte alltid vet exakt vilken bok de söker och bibliotekariens uppgift blir att 

reda ut det.  

 

Hicks (2014) tar i sin studie upp att bibliotekarier är informationsexperter. Det är inom 

det ämnet som deras expertis finns för att också koppla till det vetenskapliga fältet, som 

Nolin och Åström (2010) problematiserar. Utifrån respondenternas svar kan därmed 

informationssökningen ses som en expertis medan insattheten inom facklitteraturens 

områden delvis också kan sägas tillhöra identiteten. Som Ljødal och Ra (2011) skriver 

ska bibliotekarien fokusera på att förse användarna med kunskap, vilket 

ämnesspecialistidentiteten lägger stor vikt vid. Ökningen av facklitteratur som Oliver 

nämner går att koppla till Ljødals och Ras yttrande om biblioteket som tillhörande det 

informella lärandet. I och med Olivers yttrande finns en tendens till att se en ökning av 
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intresset för det. Även Saga betonar att användarna lånar mycket facklitteratur av olika 

slag. Expertkunskapen kring informationssökning kan också föras samman med den 

informationsförmedlande identiteten som kommer att beskrivas längre fram i texten. 

Där handlar det om att, liksom här, agera som informationssökningsexpert men med 

betoning på teknologin som lösning på problem.  

 

Förutsättningarna kring den här identiteten har liknande begränsningar som den 

kulturförmedlande på så vis att hänsyn måste tas till säkerheten. Den mesta litteraturen 

får dock lånas. Även om inte informationssökningen kan ske på anstalten, som i Tages 

och Olivers fall, finns möjlighet till det på annan plats. Tage begränsas i och med sin 

restriktion kring budget och fjärrlån.  

 

Kunskap och kvalitet ska främjas enligt bibliotekslagen och IFLA:s riktlinjer menar att 

bibliotekarien ska bedöma litteratururvalet efter vetenskaplig betydelse samt se till att 

beståndet är aktuellt och innehåller korrekta faktauppgifter. Det ingår i den här 

identiteten, eftersom det handlar om att hålla sig ajour inom ämnen. 

 

Förutsättningar och riktlinjer ser ut på liknande vis som den för förstnämnda identiteten 

och respondenterna försöker se till att tillhandahålla relevant litteratur som eftersöks. I 

Tages fall kan det vara svårt eftersom han inte får köpa in böcker, men å andra sidan har 

han möjlighet att ta med sig litteratur från stadsbiblioteket till anstalten. Den litteraturen 

kan vara mer aktuell.  

 
6.2.3 Socialarbetaridentiteten 

Tage menar att han ska förse användarna med litteratur av det slag de önskar i största 

möjliga mån. Depositionerna han plockar med sig från stadsbiblioteket väljs, som tagits 

upp tidigare, ut delvis med användarnas behov i tankarna. Han försöker att förse de som 

har svårt att läsa med lättlästa böcker och önskemål om litteratur på annat språk än 

svenska tillgodoses också så mycket som det går. Det finns ingen möjlighet att fjärrlåna, 

men många språk och andra medier finns på stadsbiblioteket. När så inte är fallet söker 

han i Libris för att se i vilken stad boken kan finnas och meddelar användaren om det i 

fall hen har någon annan kontakt som kan ordna boken. Daisyspelare lånas ut av 

stadsbiblioteket om behov uppkommer på anstalten, har han uppfattat det som. 

Ljudböcker finns också till utlån om så önskas. Tage betonar framförallt behoven hos 

användarna vid urval av litteratur och att det för det mesta är förströelselitteratur som 

efterfrågas, som kan få tiden att gå. Där fungerar han som en vägledare som lyssnar in 

vad användarna kanske har läst innan och vad de mer kan tänkas uppskatta när han får 

frågor om liknande litteratur. Tage uttrycker: 

 
Och ibland är det ju att de har börjat på en serie så ska man fortsätta den och så 

där. Och det kan ju efterfrågas sådana här, de här, ja du vet, Lapidusböcker och 

sånt där som är populära.  

 

Och sen märker man ju en del som är lite, kanske lite mer tafatta och så där och 

ja som, eller som bara behöver prata lite.  

 

Saga betonar att hennes roll är att ta tillvara de önskemål som finns hos användarna om 

litteratur och bokupplevelser. Huvudfokus är att de ska få läsa det de vill med ett fåtal 

undantag. Även här tas vikten upp av att tillgodose användare med annat modersmål än 

svenska med litteratur på deras modersmål eller annat språk. Vissa av de intagna på den 

här anstalten går i terapi, vilket bibliotekarien kan stötta genom att tillhandahålla olika 

slags böcker som har med ämnet att göra. De som har tagit del av terapin frågar ofta om 
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litteratur som kanske psykologen tipsat om säger hon. I de fall användarna har någon 

slags funktionsvariation kan exempelvis Daisyspelare lånas ut och lättläst svenska finns 

också att tillhandahålla. Saga säger: 

 
Alltså vår roll är ju bara att förmedla böcker och bokupplevelser och komma med 

lite tips och också ta tillvara deras önskemål och förse dem med allt de vill ha i 

stort sett.  

 

En av de större rollerna som biblioteket enligt bibliotekarien kan fylla på anstalten är att 

fungera som en plats olik anstalten och mer lik samhället utanför murarna. Som Saga 

betonar:  

 
Det är en liten isolerad utevärld som de kan kliva in i för en timme och liksom 

känna att de inte är på anstalten.  

 

Hon säger också att hon tycker det är skönt att inte veta vilka kriminella handlingar som 

de intagna har begått och varför de sitter fängslade. Det underlättar i deras uppgift att 

behandla dem som vilka användare som helst och tillgodose deras behov. Ofta glöms 

det bort att de är på anstalten utan det känns som vilka besökare som helst när de 

kommer dit. Saga betonar neutraliteten som en viktig egenskap i mötet med användarna 

och att inte ha någon personlig relation till dem. Det är viktigt att förhålla sig 

professionell och fungera som en bibliotekarie helt enkelt.  

 

Enligt Oliver har de fokus på efterfrågeperspektivet. De intagna ska möta ett bibliotek, 

men utifrån annorlunda förutsättningar. De behov som finns ska tillgodoses så gott det 

går. En prioritet för anstalten är att se till att de som studerar får tillgång till den 

litteratur som behövs för att klara av studierna. Det finns en specifik summa pengar 

avsatta till det, eftersom de intagna inte lika lätt kan få tag på kurslitteratur och kanske 

inte heller har budget till det. Användare som behöver böcker på olika språk ska få 

tillgång till det. Även ordböcker ska ges till de som behöver och vill ha. Daisyspelare 

exempelvis lånas inte ut, eftersom det kan vara en säkerhetsrisk. Ljudböcker däremot 

kan ges tillgång till. Oliver menar att det är viktigt att komma ihåg att inte bli för 

personlig utan att hålla en viss distans i mötet. Han betonar också att han inte tänker på 

varför de sitter fängslade utan ser de som vilka besökare som helst. Biblioteksbesöket är 

ett av få tillfällen där de intagna träffar någon utifrån. Det kan skapa ett friare möte på 

något vis att de kommer utifrån och är civilklädda, tror Oliver.  

 

Alla tre respondenter säger att de inte tillhandahåller dagstidningar, men att det finns 

vissa tidningar på anstalten, att de oftast kan prenumerera eller se på tv. 

 

Analys 

Genom att se till olika behov hos användarna ur flera aspekter går det att urskilja Øroms 

socialarbetaridentitet. Den lyfter rollen som försöker se vad användarna vill eller 

behöver ha samt definierar kulturen tillsammans med användaren. I och med att de 

fyller en roll som samhället utanför för en stund kan den funktionen sägas tillhöra 

identiteten också. De intagna tillhör en grupp användare som inte kan nå information på 

samma sätt som personer utanför murarna kan, vilket i sin tur innebär att det är en grupp 

i stort behov av stöd. Jag menar att socialarbetaridentiteten går att skönja här genom att 

bibliotekarien försöker sätta sig in i användarnas behov och verkligen fungera som 

samhället utanför murarna, där ju biblioteksbesökare i stor mån är fria att låna vad de 

vill. Neutralitet och professionalitet menar respondenterna är väsentligt att förhålla sig 

till i mötet, vilket är socialförmedlande eftersom de inte lägger någon värdering i vad 
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som förmedlas utan endast tillgodoser behov. Ovetskapen om vilket brott som begåtts 

kan leda till att det glöms bort att användarna sitter intagna på anstalt. Civilklädnad och 

en ingång att det är ett biblioteksbesök som ute i samhället, kan bidra till att skapa ett 

friare möte.  

 

Hedemarks (2009) allaktivitetsdiskurs går att skönja på så vis att bibliotekarien försöker 

sätta sig in i de intagnas behov samt prioriterar underpriviligierade grupper. I och med 

att de sitter på anstalt har de inte samma tillgång till information som andra användare, 

vilket Hansson (2012) benämner som de så kallade informationsfattiga grupperna, som 

ska prioriteras av bibliotekarierna. Saga bland annat nämner att biblioteket fungerar som 

en plats mer lik samhället utanför murarna. Likaså skriver Scott (2011) i sin artikel att 

biblioteket kan ha en slags avstigmatiserande verkan på användarna. Många av 

artiklarna som nämns i texten beskriver verksamheten som en atmosfär som påminner 

om livet utanför anstalten eller som en frizon i en kanske annars mer fientlig miljö, till 

exempel Ljødal och Ra (2011) samt Lehmann (2011). Behoven hos de intagna ska 

definieras utifrån vad de själva anser att de behöver så långt det går och inte enligt vad 

personalen menar kan vara relevant, vilket betonas hos alla tre respondenter. Svaren 

från intervjuerna visar också att olika språk prioriteras samt användare som av någon 

anledning behöver stöd på grund av funktionsvariationer eller stöd i form av lättläst 

svenska till exempel. Hicks (2014) skriver att servicen är en av bibliotekariens 

huvuduppgifter och att det tillhör yrkets kärna att tillgodose användarnas 

informationsbehov, men att formen för det kan variera över tid. Klassons (1997) 

dialogroll innefattas i den socialförmedlande identiteten eftersom den mer betonar det 

jämlika förhållandet mellan användaren och bibliotekarien. 

 

Förutsättningarna för att tillgodose användarnas önskemål fungerar inte alltid trots en 

vilja att agera enligt efterfrågeperspektivet. I och med en viss kontroll och bedöming 

från personal på respondenternas verksamhet sätts det käppar i hjulet för att identiteten 

ska kunna tillämpas till fullo. Tage har inte möjlighet att varken fjärrlåna eller köpa in 

nya böcker till anstaltsbiblioteket, vilket självfallet påverkar till vilken grad han har 

möjlighet att arbeta utifrån efterfrågan. Även säkerheten i form av informationsteknik 

och viss begränsning angående tidskrifter påverkar att helt kunna se till användarnas 

önskemål. 

 

Bibliotekslagen menar att grupper med annat modersmål än svenska, nationella 

minoriteter och personer som har någon form av funktionsvariation ska prioriteras för 

att skapa ett demokratiskt samhälle där alla har möjlighet att vara delaktiga. Likaså 

betonas det att bibliotekarien ska ta hänsyn till allsidighet och till användarnas behov 

vid exempelvis urval av litteratur. I IFLA:s riktlinjer står att samlingarna ska vara 

anpassade efter intagnas behov i form av utbildning, rekreation, kultur, information och 

rehabilitering. Intagnas intresse, behov och åsikter om verksamheten är betydelsefulla 

för servicen. Riktlinjer och bibliotekslagen betonar att användarnas behov är viktiga, 

men som fängelselagen påpekar får inte litteratur som kan äventyra säkerheten eller 

behandling på något vis ges den intagne.  

 

Socialarbetaridentiteten verkar enligt tolkningarna av intervjusvaren vara den starkaste 

identiteten hos bibliotekarierna. Riktlinjer och lagar som betonar intagnas behov och 

åsikter anammas av respondenterna till stor del. Det förekommer dock ett antal 

begränsningar både i form av lagar och riktlinjer, men också utifrån vissa 

förutsättningar. 
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6.2.4 Dokumentalistidentiteten 

Tage höll ett tag på att skapa ett slags elektroniskt kartotek över böckerna som finns på 

anstalten. Böckerna är ordnade efter SAB-systemet, men grovt, första bokstaven kan en 

säga. En del avdelningar saknas med tanke på att det inte finns så många böcker där. 

Tage säger att han, när han har tid brukar städa i hyllorna.  

 

Anstalten Saga åker till har inget eget bibliotek, bokvagn eller liknande utan lånar 

endast ut via bussen. Samlingen där är ordnad utefter SAB-systemet.  

 

På anstaltsbiblioteket Oliver arbetar på finns ca 5000 böcker som ett grundutbud. De 

lånar in litteratur och liknande dels från stadsbiblioteket, men också via fjärrlån. 

Samlingen är ordnad efter SAB-systemet.  

 

Analys 

Identiteten nämns inte mycket av respondenterna, men går att skönja i vissa svar. Den 

innebär att skapa ordning bland det material som finns att tillgå, genom att exempelvis 

katalogisera, klassificera ooch så vidare.  

 

I IFLA:s riktlinjer står att biblioteket ska ordna och klassificera resurserna för att göra 

dem lätta att hitta. Som d´ Aubigné och Ehnevid tar upp i sin magisteruppsats tar 

dokumentalistidentiteten inte stor plats i fängelsebibliotekariernas liv. Här benämner de 

dokumentalistidentiteten som BDI-identiteten medan den här studien utgår från Kåring 

Wagmans översättning. d´ Aubigné och Ehnevid menar att det kan bero på att många av 

deras respondenter till stor del tillhandahåller material från huvudbibliotek eller 

liknande och inte har en egen bibliotekslokal. Dock ordnas det material som de har att 

tillgå, vilket leder till att identiteten förekommer hos respondenterna (2008 s. 36, 76). 

Detsamma skulle delvis kunna gälla även för respondenterna i den här uppsatsen. Tages 

bibliotek befinner sig i samma lokal som matsalen och han får inte köpa in nytt material 

till det. Saga kommer till anstalten med en bokbuss och har det som enda bibliotekslokal 

för användarna där. Olivers verksamhet har dock en egen lokal som han eller någon 

annan personal kan köpa in nya böcker till.  

 
6.2.5 Informationsorganisatöridentiteten 

Vid förfrågan om hur användandet av informationstekniken ser ut nämner Oliver att 

databasen Library PressDisplay hade varit relevant att kunna erbjuda på anstalten. Det 

är dock inte möjligt på grund av den bristande tillgången på internet som de intagna har. 

Han nämner att de har tillgång till internet under studietiden, kanske ca en halvtimme 

per vecka under övervakning. Det gäller endast de som studerar. Oliver påpekar också 

att den anstalten han åker till är väldigt sluten medan andra, inte lika slutna anstalter har 

mer tillgång till informationsteknik. 

 
Det är ju problematiskt då för, för vi har sagt det annars till exempel tidskrifter 

tidningskiosken hade ju varit perfekt att kunna använda, eller som här då Library 

PressDisplay, men då står det stopp i att det, de har inte tillgång till internet helt 

enkelt. Så då är det kört.  

 

Varken Saga eller Tage nämner organisering av databaser eller liknande utan Saga säger 

exempelvis att skolan möjligen har någon sådan service.  
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Analys 

Här går att se en vilja till att få en mer informationsorganisatöridentitet, men att det inte 

går på grund av att det är så pass restriktivt angående informationstekniken. Det går inte 

att tillhandahålla olika slags informationssystem samt organisera det utefter behov om 

informationstekniken inte ens finns att tillgå.  

 

Hedemarks (2009) informationsförmedlande diskurs går att applicera på den här 

identiteten, eftersom den pekar på vikten av bibliotekariens kunskapsorganisatoriska 

och tekniska kompetens. Som Oliver säger är det problematiskt att till exempel inte 

kunna använda Library PressDisplay, eftersom det hade kunnat ge användarna tillgång 

till snabb information på olika språk. Han påpekar att det nu inte är relevant att erbjuda, 

eftersom rektriktionerna är så pass hårda kring de intagnas internetanvändning. Insatsen 

förhåller sig dock på ett mindre neutralt sätt än vad diskursen menar, eftersom återigen 

säkerhetsaspekten alltid finns närvarande till viss del. Hedemarks 

informationsförmedlande diskurs innebär att ingen värdering ska läggas i mediet som 

informationen förmedlas genom. Värderingen ligger dock i balansgången mellan 

säkerhet och informationsbehov, och inte på mediet i sig. Den bokliga diskursen hyllar 

den tryckta litteraturen och ser det som en större och viktigare prioritet än den digitala 

för exempel. Det är alltså inte där värderingen förekommer i den här diskussionen. 

Øroms informationsorganisatöridentitet gör sig gällande på så vis att bibliotekarien vill 

försöka skapa ett slags tekniskt system för att nå relevant information. Varken Saga 

eller Tage tar upp det här till diskussion, men Saga säger att skolan kanske 

tillhandahåller vissa databaser.  

 

Förutsättningarna är restriktiva och omöjliggör i dagsläget att tillämpa identiteten. Eks 

(2014) rapport menar att det exempelvis vore relevant att erbjuda just Library 

PressDisplay, i syfte att erbjuda tidningar på flera språk, precis som Oliver tog upp.  

 

Informationsteknik ska främjas och tillgängliggöras. Så står det i bibliotekslagen. I 

nationella riktlinjer för biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten  

påpekas att bibliotekarien ska stötta användarna med databassökningar. 

 

Ek (2014) tar upp förslag på vad som skulle kunna förbättras och införas i syfte att de 

intagna ska få ta del av mer tekniska lösningar, vilket kan innebära att den här 

identiteten kan komma att växa i framtiden. 

 
6.2.6 Informationsförmedlaridentiteten 

Alla respondenter menar att den här funktionen inte tillämpas i dagsläget. Tage 

beskriver hur det vid en utredning av fängelsebiblioteken diskuterades om möjligheter 

till att använda informationstekniken mer. Han kan se fördelen med att arbeta som 

någon slags vägledare genom information och informationsteknik med tanke på den 

digitala delaktigheten och för att det kan vara väsentligt efter anstaltsvistelsen. Det 

beskrivs också att det finns en tanke om att en bibliotekarie ska arbeta på dagtid och då 

befinna sig vid Lärcentrum. Det ska göras i syfte dels för att öka tillgängligheten, men 

också antar han för att ha möjlighet att hjälpa användarna att söka efter exempelvis 

tidskriftsartiklar och kanske skriva ut dem. På Lärcentrum finns tillgång till 

informationsteknik, som personal kan använda. Saga har tillgång till internet i 

bokbussen.  
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Analys  

Också här finns därmed en önskan eller en tanke om att bibliotekarien skulle kunna göra 

mer i dagsläget än vad som för tillfället görs. Här nämns den informationsförmedlande 

identiteten i en sådan situation, men den förekommer inte till stor del som en uppgift för 

bibliotekarien på någon av anstalterna. Som tas upp i Eks (2014) rapport är det något 

som efterfrågas och som kanske kan bli mer förekommande i framtiden.  

 

I och med att, som Schreiber (2006) skriver, yrket ska följa sin samtid för att vara 

relevant och Kåring Wagman (2008) betonar vikten av att lägga ner tid på att definiera 

yrket menar jag att diskussionen är intressant att sätta i fokus. Källorna har några år på 

nacken, men på grund av att biblioteksservicen ser olika ut på anstalter runtom i landet 

och att en bibliotekarie inte alltid ingår i servicen är diskussionen relevant än idag anser 

jag. Skapandet av en helhetsbild kring yrket kanske kan leda till att dess funktion 

användas mer till fullo, som Hicks (2014) tar upp. Informationstekniken är viktig för att 

klara sig i samhället. Enligt Lehmann (2011) är det nödvändigt att ta säkerheten i 

beaktande när det kommer till de intagnas användning av den, men det är så pass viktigt 

att behärska tekniken att det här är ett område som det behöver satsas på efter 

noggranna kontroller av all utrustning.  

 

Som Nolin och Åström (2010) tar upp skulle bibliotekariens expertkunskap och 

användningsområde kunna vara just att på olika sätt stötta verksamheter och personer i 

deras användning av information. Eftersom yrkets vetenskapliga fält, biblioteks- och 

informationsvetenskap, är tvärvetenskapligt kan informationen problematiseras på olika 

sätt beroende på var den behövs. Oliver menar att en av hans kompetenser som 

bibliotekarie är att utföra kvalificerad litteratursökning inom faktalitteratur och olika 

språk. Där är själva grundpelaren i kompetensen kring informationshantering och 

informationssökning, enligt min tolkning av exempelvis Olivers svar. Bibliotekarien 

kan inte ha kunskap inom alla områden, men kan genom kvalificerade sökningar se till 

att på ett relativt effektivt vis skaffa sig så pass mycket kunskap för att fylla 

informationsbehoven.  

 

Betoningen på den informationsförmedlande diskursen kan liksom till föregående 

identitet höra hit utifrån liknande villkor. På grund av att biblioteksservicen förekommer 

på anstalt går det inte att ställa sig helt neutral inför mediet. Den informationssökning 

som sker måste ske under viss övervakning på grund av säkerhetsrisken.  

 

Oliver betonar att det endast är de intagna som studerar som har tillgång till internet 

under övervakning. Saga menar att skolan kanske erbjuder någon form av 

databasanvändning och Tage diskuterade att det var tal om att utöka användningen av 

informationsteknik. Det finns en vilja som till stor del Ek (2014) betonar att åtminstone 

kunna erbjuda mer service och möjlighet till digital delaktighet. Vogel (2009) skriver 

också att det kan vara svårt att klara sig efter frigivningen om inte den digitala 

kunskapen finns hos de intagna. Även om de får tillgång till internet, databaser och 

liknande via skolan menar jag att det kan finnas en risk att det informella lärandet 

försummas. Dilemmat tas upp av Ljødal och Ra (2011) där de beskriver att den formella 

utbildningen kommit längre med det här, men att biblioteken inte satsas på lika mycket. 

Det leder till att det informella lärandet som biblioteken är en del av inte blir en lika stor 

del av de intagnas liv. Problemet går direkt att koppla till verksamheten Oliver befinner 

sig på, som låter de som studerar använda internet, men inga andra. I den aspekten av 

situationen fyller inte bibliotekarien någon direkt roll.  
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Bibliotekarien kan här utifrån användarnas behov söka efter litteratur som efterfrågas. 

Ings och Joslin (2011) menar att det är betydelsefullt för bibliotekarien att få tillgång till 

informationsteknik, i syfte att kunna utföra en mer relevant och effektiv service. Oliver 

säger att det kan ta tid innan den eftersökta boken når användaren, eftersom de kanske 

kommer på att de hade behövt veta mer för att ha möjlighet att leta upp litteraturen. En 

av bibliotekariens huvuduppgifter är att ge informationsservice, skriver Hicks (2014), 

vilket därmed inte fullt ut kan erbjudas när inte informationstekniken kan användas som 

hjälpmedel. Saga kan till viss del sägas ha en informationsförmedlande identitet i och 

med att hon har tillgång till internet i bokbussen vid besöken till anstalten.  

 

Biblioteket kan av flera ses som endast ett bokrum, till skillnad mot hur bibliotekariens 

roll faktiskt ser ut, menar Hicks (2014). Förutsättningarna som beskrivits från främst 

Oliver, eftersom det är hos honom bland annat som det finns ett bibliotek på anstalten, 

är att det till stor del är ett bokrum. De har inte plats för studier eller liknande och har 

inte tillgång till informationsteknik som verktyg i sitt arbete där. Tage har inte ens en 

egen bibliotekslokal utan befinner sig i samma utrymme som matsalen. Anstalten Saga 

besöker har inte något rum alls för biblioteket utan bokbussen är deras lokal för 

ändamålet. Kan dilemmat Hicks (2014) tar upp också gälla i de undersökta fallen?  

 

Som togs upp till tidigare identitet betonar bibliotekslagen vikten av att främja och 

tillgängliggöra informationstekniken för alla människor, vilket även ska gälla intagna på 

anstalter. Fängelsebiblioteken nämns inte explicit, men ingår under folkbibliotekens 

mål. De ska till så stor mån det är möjligt fungera som dem. Även i riktlinjerna står att 

informationstekniken ska användas så mycket som möjligt både av intagna och 

personal. De intagna behöver den för att klara sig bättre efter anstaltsvistelsen och 

personalen för att kunna ge användarna en relevant service. De nationella riktlinjerna 

utförda vid kriminalvården förklarar att bibliotekarien kan hjälpa till att stötta 

användaren vid informationssökning, databassökning och liknande. Ek (2014) beskriver 

i rapporten flera satsningar, såsom databassökningar och e-böcker, som kan leda till en 

större digital delaktighet. Enligt fängelselagen ska de intagna förberedas inför livet efter 

frigivning. 

 

Den informationsförmedlande identiteten diskuteras till stor del i tidigare forskning, 

annan litteratur, riktlinjer och i Eks (2014) rapport. Däremot syns den inte lika mycket i 

respondenternas verksamhet. Även om inte resultatdelen är omfattande finns flera 

diskussioner kring informationsteknikens användning på anstalt, vilket jag menar 

öppnar upp för resonemang om identiteten.  

 
6.2.7 Upplevelseförmedlande identiteten 

Svaren från alla tre respondenter är ett tydligt nej; det sker inga programverksamheter 

av det slaget. Saga nämner dock att det kanske skulle vara kul att starta upp någon 

bokklubb, men att det i nuläget inte finns tid till det. 

 

Analys 

Som tagits upp tidigare i texten skulle det här delvis kunna bero på säkerheten och 

restriktionerna kring informationstekniken i dagsläget, när den delen av identiteten tas 

med. I och med satsningar skulle det kanske kunna förekomma fler exempel av den här 

identiteten i framtiden. Det återstår att se. Saga beskriver, som tagits upp, att det kanske 

skulle vara kul att ha någon bokklubb eller liknande, men att det inte hinns med på 

grund av tidsbristen och att det i så fall skulle få ske på volontärbasis. Det skulle delvis 

kunna vara en form av upplevelseförmedlande identitet i och med att bibliotekarien via 
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upplevelser vill få användarna att komma till biblioteket och konkurrerar delvis mot 

andra medier som finns att tillgå på anstalten. 

 

En satsning mellan biblioteken och kriminalvården är Godnattsagor inifrån, där 

föräldrar spelar in sagor på cd som de själva läser in. Det skickas till deras barn i syfte 

att de ska hålla kontakt (Ahlström, 2014, 9 mars). Bowe (2011), som beskriver en 

liknande verksamhet i sin redogörelse för brittiska fängelsebibliotek, menar att The Big 

Book Share som det heter där också i längden leder till minskat antal återfallsförbrytare 

och bättre läskunnighet hos de intagna. Den upplevelseförmedlande identiteten innebär 

att konkurrera om användarna mot exempelvis andra medietjänster och att få dem att 

vilja använda sig av bibliotekets resurser. Schreiber (2006) betonar 

informationstekniken, men en aspekt av identiteten kan därmed sägas vara att förmedla 

upplevelser för att konkurrera. Samtidigt kan Godnattsagor inifrån också tillhöra 

socialarbetaridentiteten eftersom behov hos de intagna ska tillgodoses. 

 

När de besöker anstalten finns inte tid till så mycket mer än utlåning och beställningar 

av böcker säger Saga. Bussen är full av människor och tiden är knapp, vilket innebär att 

kriminalvården skulle behöva köpa mer timmar av biblioteket för att någon annan slags 

programverksamhet skulle hinnas med. 

 

I de nationella riktlinjerna för biblioteksverksamheten vid kriminalvårdens anstalter och 

häkten står att bibliotekarien så gott det går ska motivera läsning och deltagande av 

kulturella aktiviteter, vilket Godnattsagor inifrån kan vara ett exempel på.  

 

För att söka svara på uppsatsens två frågeställningar om dels vilka förutsättningar som 

bibliotekarien anser sig utgå från och vilken roll de anser sig fylla har jag genom 

respondenternas svar samt Øroms och Schreibers identiteter analyserat empirin. Svaren 

om förutsättningarna kopplas indirekt till huvudfrågan, som är vilken roll de anser sig 

ha. Resultaten och analysen diskuteras också i relation till tidigare forskning, annan 

litteratur, riktlinjer och lagar.  
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7 Övergripande diskussion och slutsatser 
I det här avsnittet kommer frågeställningarna att besvaras i relation också till annan 

litteratur. En diskussion kommer att föras om hur det teoretiska ramverket med Øroms 

och Schreibers identiteter och metoden har fungerat för den här undersökningen. 

Förslag till framtida forskning kommer att tas upp sist i kapitlet.  

 

 Hur ser bibliotekarien på en anstalt på sin roll i relation till de intagna?  

 

Samhället är uppbyggt kring tekniken på många sätt och det påverkar 

fängelsebibliotekarierna. Rollen lutar alltmer mot att bli mer tekniskt orienterad, vilket 

stämmer väl med flera delar av yrkets mål med arbetsuppgifterna. Biblioteks- och 

informationsvetenskap är tvärvetenskapligt och har möjlighet att med sitt fokus på 

information agera utefter sin omgivning. Hedemark beskrev i sin avhandling från 2009 

att den informationsförmedlande diskursen tar över den bokliga mer och mer eller att de 

finns sida vid sida. Det syns också på biblioteksservicen till intagna, om än i 

långsammare takt än på folkbiblioteken. Med synlighet menas att det diskuteras flitigt, 

men däremot innehar inte respondenternas roll någon direkt informationsteknisk 

identitet. Som Hansson (2012) menar kan den folkbildande identiteten idag ha syftet att 

vägleda användarna genom den informationsmängd som tekniken tillgängliggjort. 

Hasselkvist och Ståhl (2014) håller i sin kandidatuppsats med om att bibliotekariens roll 

delvis ser likadan ut som den har gjort, men att den agerar i ett nytt slags sammanhang, 

som modifierar arbetsuppgifterna.  

 

Två av de mindre förekommande identiteterna beskrivs som betydelsefulla för de 

intagnas liv efter anstaltsvistelsen: den till viss del upplevelseförmedlande i form av 

exempelvis Godnattsagor inifrån eller The Big Book Share och den 

informationsförmedlande och informationsorganiserande i form av digital delaktighet. 

Det problematiseras dels i Eks (2014) rapport över svenska fängelsebibliotek, men 

också i annan litteratur. Där är det till stor del de två sistnämnda identiteterna som 

diskuteras. Informationstekniken förekommer mer inom den formella utbildningen, 

vilket tas upp dels av Oliver, men också i Ljødals och Ras (2011) studie över 

skandinaviska fängelsebibliotek. Det informella lärandet blir lidande för de intagna. 

Fängelselagen menar att de intagna ska få möjlighet att förbereda sig på sätt som kan 

gynna livet efter anstaltsvistelsen, vilket ovanstående nämnda identiteter kan vara 

exempel på. Tage tar upp att det finns diskussioner om att införa en mer teknisk och mer 

tillgänglig roll för bibliotekarien, men att det inte ser ut så i nuläget. Oliver förklarar att 

det kan ta tid för boken att nå användaren eftersom de gör sökningarna på 

stadsbiblioteket. Väl där kommer de kanske på att de hade behövt veta mer för att ha 

möjlighet att leta upp litteraturen. Här går att se diskussioner som förekommer om 

tekniken; den finns också hos respondenterna. Saga menar att tid inte finns till andra 

programverksamheter. Hon kommer dock med förslag om hur verksamheten skulle 

kunna utökas.  

 

Bibliotekarien kan därmed till största delen sägas ha en kulturförmedlar-, socialarbetar-

och ämnesspecialistidentitet. Kulturförmedlaridentiteten innebär i det här fallet att de 

inte lånar ut viss litteratur som kan anses vara av skadlig karaktär. Litteratur som väljs 

ut av bibliotekarien, som hen anser ska finnas i beståndet av någon anledning tillhör 

också den kulturförmedlande identiteten. Det kan bland annat förekomma genom att 

Tage väljer litteratur till depositionerna eller när Saga menar att det ska finnas mycket 

ny litteratur i bussen. Ämnesspecialistidentiteten förekommer genom att de gör 

avancerade sökningar för att finna litteratur som efterfrågas, i vissa fall mer specificerat 



  
 

34 

och i andra mer ämnesvis. Klassons (1997) dialogroll är den som dyker upp mest i det 

empiriska materialet eftersom bibliotekariens kunskaper används tillsammans med vilka 

behov och önskemål som användarna uttrycker. Citatet från Saga beskriver hur en 

jämlik relation kan se ut genom att betona att de dels ska se till användarnas behov, 

förmedla böcker, men också komma med en del tips till exempel. Anledningen till att 

rollen inte togs med i uppsatsens teoretiska ramverk är för att utgångspunkten i 

undersökningen har varit att dialogrollen kan förekomma genom en blandning av 

Øroms kulturförmedlaridentitet och socialarbetaridentitet eftersom den ena fokuserar på 

bibliotekariens kunskap och den andra på användarens definitioner av kultur som minst 

lika viktiga. De mest synliga identiteterna som fyller bibliotekariens roll går också att 

koppla till d´Aubignés och Ehnevids (2008) magisteruppsats. Författarna betonar att det 

är de innehållsbaserade identiteterna som förekommer till störst del eftersom säkerheten 

kan försvåra användandet av tekniken. Resterande identiteter diskuteras antingen inte på 

samma vis eller förekommer inte på grund av olika förutsättningar som tagits upp, 

vilket leder in på den andra frågeställningen. 

 

Hur ser förutsättningarna för biblioteksservicen ut till de intagna, enligt bibliotekarien?  

 

Möjligheter och satsningar finns, men det krävs också att situationen tillåter 

bibliotekarien att fullt ut använda sin kompetens. Både Tage och Oliver nämner 

antingen vikten av att använda sig av mer informationsteknik för att stötta de intagnas 

digitala delaktighet eller relevanta databaser som bibliotekarien skulle kunna organisera 

och tillhandahålla. Det skulle också, som skrivits, underlätta i arbetsuppgifterna om det 

hade funnits en större tillgång till det. Om tiden hade funnits menar Saga att en 

bokklubb eller liknande kanske hade varit kul att satsa på. Tid och restriktioner hindrar 

därmed för att kunna fungera som en bibliotekarie fullt ut. Informationstekniken hade 

också kunnat fungera som stöd i servicen till användarna och som verktyg för 

bibliotekariens uppgift i att förse användarna med information. Verksamheten skiljer sig 

till stor del från riktlinjerna när det kommer till just tekniken. Hedemarks (2009) 

informationsförmedlande diskurs syns inte lika mycket medan den bokliga och 

allaktivitetsdiskursen är mer förekommande.  

 

En viss censurfunktion gör att respondenterna inte kan tillhandahålla information alla 

gånger; dock har alla tre som mål att tillgodose önskemålen så gott det går och betonar 

att det är den viktigaste utgångspunkten. Ett visst samarbete går att se här i och med att 

bibliotekarierna har stöd hos vårdarna eller säkerhetsgruppen på anstalten vid ett sådant 

beslut av något slag.  

 

Respondenterna uttrycker på flera sätt hur biblioteken skulle kunna användas mer i 

verksamheten genom att stötta fler program eller liknande. Oliver önskar till exempel ett 

större samarbete kring boktips och tillhandahållande av lättläst litteratur till 

utbildningen på anstalten. Tage har, som tagits upp tidigare, inte möjlighet att köpa in 

litteratur eller fjärrlåna, vilket i sin påverkar hur identiteterna kan tillämpas. Tage och 

Saga har inte någon egen bibliotekslokal på det sättet och Oliver menar att även om han 

har tillgång till det på anstalten lånas ändå mycket litteratur in från bland annat 

stadsbiblioteket för att tillgodose allas behov så långt det är möjligt. Det går att se en 

viss koppling till Hicks (2014) yttranden om att biblioteket kanske till stor del endast 

ses som ett bokrum medan yrkets möjligheter rymmer mer än så. Bibliotekariens 

kompetens kanske inte utnyttjas fullt ut om det inte skapas en slags helhetsbild om vad 

det innebär. Det märks inte någon direkt skillnad mellan respondenternas svar angående 

roll och service utan är på det stora hela relativt lika.  
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Det har under olika perioder satsats mer på fängelsebiblioteken, för att sedan inte 

fokuseras på alls. År 1996 hade Sverige dyrast kriminalvård i Norden, men allt mindre 

andel av budgeten lades på biblioteksverksamheten. I och med satsningen på ett 

bibliotekslyft inom kriminalvården och Lo Eks (2014) utredning av den har frågan åter 

satts i fokus. Som nämnts är det främst de mer innehållsbaserade identiteterna som 

tillämpas i arbetet medan de mer teknologiska och den upplevelseorienterade inte är lika 

förekommande. Det kan bero på tidsbrist och restriktioner för internetanvändning till 

exempel. Alla tre betonar att den viktigaste uppgiften är att förse de intagna med allt de 

önskar så långt det är möjligt. Viss skillnad förekommer mellan de olika 

säkerhetsklasserna och anställningsvillkoren. Restriktionerna kring 

internetanvändningen ser i princip likadan ut, men säkerhetsklass I är mer begränsade i 

att de exempelvis inte får låna ut daisyspelare.  

 

Diskussion och kritik kring metod samt teoretiskt ramverk 

 

Urvalet som gjorts beror på att jag ville möjliggöra en bredd i undersökningen. Trots att 

uppsatsen studerar bibliotekarier med olika förutsättningar kring biblioteksservicen och 

deras roll där har, som nämnts, resultaten visat att skillnaden inte är så stor. Identiteterna 

problematiseras och syns på liknande vis hos alla tre. Metoden har överlag fungerat väl, 

eftersom den gav svar på det jag sökte. Om fler respondenter hade deltagit i studien 

hade en större bild kunnat skapas, vilket hade varit intressant. 

 

Rollen har analyserats relativt fritt utifrån Øroms och Schreibers identiteter. I vissa fall 

har en del aspekter av en identitet betonats medan andra har bortsetts från. Jag anser att 

det i min studie har varit relevant att utgå från identiteterna för att sedan belysa vissa 

aspekter av dem utan att tappa grunden. Vissa identiteter har varit svåra att placera in på 

en specifik uppgift, som exempelvis Godnattsagor inifrån, men det har då tagits upp och 

problematiserats.  

 

Hansson (2012) skriver att biblioteken riktar sig mer till formell utbildning och en 

pedagogisk roll. Det finns ingen direkt pedagogisk identitet utifrån Øroms och 

Schreibers beskrivningar, men den informationsförmedlande skulle kunna ses som det 

till viss del, men inte fullt ut. Identiteten betonar att bibliotekarien kan vända sig till 

tekniken för att söka lösa problem av olika slag. Genom att ha kunskap om hur en kan ta 

sig fram genom informationsflödet som tekniken möjliggör kan hen sägas visa vägen. 

Det behöver inte ske genom pedagogisk kompetens, men skulle delvis kunna ingå 

eftersom bibliotekarien har en kunskap om tillvägagångssätt för att nå information på ett 

effektivt sätt. Eftersom Ek (2014) betonar att bibliotekarien till exempel bör stötta 

användarna med informationssökning och databassökningar skulle kanske en större 

betoning på pedagogisk kompetens förekomma i diskussionen. Det är en brist i det 

teoretiska ramverket att en sådan funktion eller uppgift saknas. Även om det inte är en 

identitet som direkt går att skönja i den här undersökningen kan den komma att bli 

större om informationstekniken får en större plats på fängelsebiblioteken. 

 

Förslag till framtida forskning 

 

Det vore intressant att intervjua fler bibliotekarier just för att få en större förståelse för 

vad för slags roll de kan fylla för de intagna. Det vore också intressant att bygga vidare 

på Hicks (2014) studie på så vis att undersöka hur olika användare eller beslutsfattare 

ser på biblioteket och dess funktion samt hur det påverkar verksamheten. Situationen tas 



  
 

36 

även upp av Hedemark (2009) där hon skriver att biblioteken berörs av hur de framställs 

i samhället och att det i sin tur påverkar praktiken.  

 

”Det är en liten isolerad utevärld som de kan kliva in i för en timme”, säger Saga. 

Meningen beskriver, utifrån tolkningarna jag gjort av respondenternas svar, kärnan i 

fängelsebibliotekariens roll. Trots förutsättningar, begränsningar, riktlinjer och så vidare 

har alla tre betonat att något utav det mest betydelsefulla är att se användarna som vilka 

som helst, att låta dem möta ett bibliotek helt enkelt.  
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Sammanfattning 
”Det är en liten isolerad utevärld som de kan kliva in i för en timme”. Så kan 

biblioteksverksamheten på anstalter beskrivas, enligt en av de intervjuade 

bibliotekarierna. Under utbildningens gång har inte fängelsebibliotekariens roll 

fokuserats på vilket har skapat en nyfikenhet hos mig att få veta mer. Det satsas på 

biblioteken för intagna och under 2014 utarbetade fängelsebibliotekarie Lo Ek en 

utredning där hon såg över biblioteksservicen på svenska anstalter och häkten. Hon gav 

förslag på hur verksamheten på flera sätt skulle kunna förbättras för att göra störst nytta. 

Servicen skulle kunna medverka till att bryta de intagnas isolering och dåvarande 

Informations- och Klientenheten ville skapa en mer enhetlig verksamhet eftersom 

servicen varierar. Det oftast är upp till varje anstalt att besluta hur den ska se ut. Med 

anledning av det finner jag det intressant att försöka förstå vilken roll bibliotekarien kan 

fylla i det här sammanhanget. Syftet är att skapa en förståelse kring det och jag har 

utgått två frågeställningar: 

- Hur ser förutsättningarna för biblioteksservicen ut till de intagna, enligt 

bibliotekarien?  

- Hur ser bibliotekarien på en anstalt på sin roll i relation till de intagna?  

 

Min undersökning har gjorts utifrån halvstrukturerade livsvärldsintervjuer av två 

bibliotekarier och en bibliotekschef. De arbetar utifrån olika förutsättningar där 

säkerhetsklass I, II och III samt anställning vid kriminalvården och vid stadsbiblioteket 

är representerade. Alla arbetar med någon form av biblioteksservice till intagna på 

anstalt. Ett avsiktsurval gjordes för att respondenterna skulle representera det jag 

ämnade undersöka. 

 

Materialet analyserades med hjälp av forskarna Anders Øroms och Trine Schreibers sju 

identiteter för att sedan diskuteras i relation till annan litteratur, lagar och riktlinjer. Den 

kulturförmedlande identiteten innebär att bibliotekarien är insatt i vilken litteratur och 

liknande som är kultiverad och erkänd. Identiteten fokuserar på kultur medan 

ämnesspecialistidentiteten betonar en expertkunskap eller insatthet inom ett visst ämne. 

Här ligger fokus mer på vetenskap även om den liksom föregående ska kommunicera 

sin kunskap till användarna. Socialarbetaridentiteten menar att användarnas behov ska 

tillgodoses så långt som möjligt utifrån deras önskemål. Den mer hantverksmässiga 

sidan av yrket benämns som dokumentalistidentiteten och syftar till bibliotekariens 

kunskap kring katalogisering och klassificering bland annat. 

Informationsorganisatöridentiteten belyser ordnandet av informationssystem för 

rådande behov och informationsförmedlaridentiteten handlar om att vända sig till 

tekniken för att lösa problem. Schreiber tar upp en sjunde och sista identitet, 

upplevelseförmedlande identiteten, som innebär att biblioteket konkurrerar med andra 

medier om användarnas uppmärksamhet. Den betonar också en informationsteknisk 

förmedling angående servicen.  

 

Det visar sig i den här undersökningen att bibliotekariernas identiteter inte är 

informationstekniska till stor del utan fokuserar mer på de tre förstnämnda identiteterna. 

Dock betonar de att ett större fokus på informationsteknik och andra 

programverksamheter hade varit relevanta. Förutsättningar såsom tid och restriktioner, 

gör att de inte har möjlighet att tillämpa alla identiteter fullt ut. Restriktionerna kan 

exempelvis vara begränsad internetanvändning eller en viss censurfunktion angående 

utlån av litteratur. Den viktigaste identiteten verkar enligt alla respondenter vara 

socialarbetaridentiteten, som innebär att tillgodose användarna med allt de önskar i så 

stor mån det är möjligt.  
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En mer pedagogisk identitet kan komma att bli större om bland annat användningen av 

informationsteknik växer i framtiden. Där skulle bibliotekarien kunna fylla en roll inom 

informationssökning och databasanvändning bland annat. Det teoretiska ramverket tar 

inte direkt upp en sådan identitet, vilket hade försvårat tillämpningen av det. I nuläget 

fyller dock inte respondenterna någon direkt roll av det slaget.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Bibliotekariens bakgrund 

 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

 

Hur länge har du arbetat som fängelsebibliotekarie? 

 

Hur länge har du varit på det här biblioteket? 

 

Vad har du arbetat med innan? 

 

Verksamhet och organisation 

 

Beskriv gärna dina arbetsuppgifter. 

 

Hur länge har ni öppet? Hur ofta är du här? 

 

Hur länge har användarna på sig att låna/besöka lokalen eller motsvarande? 

 

Hur ser lokalen eller motsvarande ut? 

 

Hur ser beståndet ut? I form av exempelvis annat språk än svenska, hjälpmedel vid 

funktionsvariationer, lättläst svenska? Olika slags medier? Genrer? Hur väljs det ut, 

vilka urvalskriterier finns? Vad lånar de intagna? Finns det tidningar och liknande så de 

har möjlighet att följa med i vad som händer i samhället? I vilket syfte lånar de? 

Studier? Fritid? 

 

Hur fungerar servicen till de intagna i form av exempelvis utlåning?  Hur ser villkoren 

och omständigheterna ut för det? 

 

Hur söker de efter medier? 

 

Finns det någon mer sorts verksamhet än utlåning av böcker och liknande? 

 

Marknadsförs biblioteket på något sätt? Hur i sådana fall?  

 

Hur ser informationstekniken ut? I vilken omfattning kan den användas av personal och 

intagna?  

 

Är det något som särskilt prioriteras? 

 

Relation till de intagna 

 

Finns det några egenskaper du tycker är viktiga i ditt arbete? Vilka i så fall?  

 

Hur ser relationen ut? Hur kan mötet se ut?  

 

Finns det något som ser annorlunda ut än mötet med låntagare som inte är intagna?  

 



  
 

II 

Är det någon/några intagna som hjälper till i biblioteket på något sätt?  

 

Anställningsvillkor och riktlinjer 

 

Hur ser anställningsvillkoren ut?   

 

Vilka riktlinjer och lagar styr ditt arbete?   

 

Samarbeten och eventuella framtidsförhoppningar 

 

Beskriv gärna samarbetet med annan personal inom kriminalvårdsverksamheten. Hur 

kan det se ut? Berätta gärna om din roll där. 

 

Finns det något annat samarbete utöver kriminalvårdsverksamheten? Ex. med andra 

bibliotekarier? Beskriv gärna det i så fall.  

 

Finns det något du inte arbetar med nu, men som du skulle vilja ha möjlighet att utföra i 

framtiden?  

 

 


